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NAAMLIJST
DER

INTEEKEN AREN,
wJlce, na de uitgave des derden deels, op dit Woordenboek
hebhen ingeteekend.

De kwaliteiten en woonplaatfen der Inteekenaren
zijn in deze lijst geplaatst, overeeenkomstig
de opgave ten tijde der inteekening.

A
Adriani, (A.) Predikant te Dokkum.
Agathodaemon, te Grave.
Akerlaken , (Mr. P. van) Advocaat te Hoorn.
Alewijn, (D.) te Amsterdam.
Alpherts, (W. J.) Med. et An. Obst. Doctor te Culenborg.
Andreae, D. Hz. (Mr. G.) Ontvanger der Registratie en Domeinen.
aan de Lemmer.
Andreae, (H. J.) Apotheker te Dokkum.
Ardeseh, Majoor, kommand. het lste Batt. de, 13de Afdeeling
Nat. Inf. te Nijmegen.

B
Balfoort. (D.) Rector der Lat. Scholen te Culenborg.
Beeker, (J. L.) Evang. Luth. Predikant te Wildervank.
Beekers, (A.) Secretaris en Venduemeester der kolonie St. Martin.
Beeckman. (A. F.) Predikant te Kamperveen.
Bekius, (F.) Predikant te Damwoude.
Bentinck tot Buckhorst, (B. H. Baron) Gouverneur van OveriJssel,
enz. te Zwolle.
Bentinck, (W.) Jste Luitenant der Artillerie, te Delft.
Berge (K. H. ten) Onderwijzer der jeugd, te Oude Pekel A.
Bergsma, (J. J.) Grietman van Dantumadeel, te Damwoude.
Beth. Tz. (H.) te Noordwijk binnen.
Beosekom, (van) Koperslager te Dordrecht.
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Bogaerts, (G.) Drogist te Leijden.
Borski, (G. van Wieringhen) Conrector te Franeker.
Bouwers, (J.) Ontvanger en Schoolopziener in het 6de district der
Provincie Groningen, te Pekel Aa.
Broek, (Ch. LeoD. van den) Predikant te 's Hage.
Broekhuizen, (J. van) Predikant te Balk.
Burg .,(K. M. van) Luit. bij het me Batt. Veld-Arc. te Nijmegen.
Buschman, (C. A. M.) te Assen.
Buul, (van) te Amsterdam.

c
Cahais, (],) Predikant te Witmarsum.
Cammingha, (V. V. van) Ontvanger te Huizum.
Chevallier, (P.) Inspeeteur der Directe Belastingen, In- en uitgaande
Regcen en Accijnsen over' de Provincie Drenthe. te Assen.
Cloppenburg, (R. M.) Predikant te Wijnaldum.
Coops I (J.) Predikant te GDrssel.
Couture, (J. B. de la) Jur. Utr. St. te Utrecht.

D
Deppe, (J. G. L.) te Kampen.
Dijkhuizen , (G. H.) PredikQlltte Haskerhomer.
Dobelman, (J.) Predikant te Sloten.
Doesburgh, (H. G. J. van) Predikant te NederIangbroek.
Doijer, H. Aszoon, Boekhandelaar te Zwolle.

E
Ellinkhuijzen, Wijnkooper te 's Gravenhage.
Engelen, (H. G.) Scriba te Japan.

F
Feettstra,
Fockema,
Fockema,
Freislich,

(Thijs) te LeeU\varden.
(de Weduwe IJ.) te Dokkum.
(N.) Advokaat te Leeuwarden.
(C. J.) Burgemeester en Notaris te Hasselt.

G
Gartman, (Erven H.) Boekverkoopers te Amsterdam.
Giesse, (M. van de) Onderwijzer te Oudshoorn.
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GInnsbeek , (H. H. van) Luit. bij het lfie Batt. Veld-Artillerie te
Nijmegen.
Graevestein, (Mr. F. J.) Notaris te Culenborg.
Greijdanus, Secre taris der Grietenij Lemsterland, aan de Lemmer.
Greven, (W.) Predikant bij de Hervormde Gemeente te eulenborg.
Griethqizen, (Mej. R. G. van) te Amsterdam.

H
Haersma van Viersen , (Mr. H. L.) Grietman in Smallingerland te
Oudega, bij Drachten.
Haga, (H.) Predikant te Wolvega.
Haringman , (A. J.) Ritmeester der Hussaren, te '8 Hage.
Haverkamp, (C. C.) Iste Stads Secretaris te Nijmegen.
Heçker, (J. G.) te Groningen.
Heijse, (H. P. van) Burgemeester te Culenborg.
Hendriksen , (Mr. W. J. Both) te Utrecht.
Hennij, (H.) S. S. TheoI. Cand. te Utrecht.
Hesterman , (C.) Apotheker te Amsterdam.
Holtkamp , (F.) Boekhmldelaar te Sneek, voor een tweede Exempt.
Homan, (Mr. A.) Notarjs te Assen.
Huguenin, (W. U.) Iste Ingenieur, belast met eene kommissie in de
Provincie Vriesland , te 's Hage.
Huijsers I Dz. (P. H.) Aannemer te Groningen.

I
Ittersum, (H. van)

J.

U. St. te Utrecht.

J
Janssen , (J. A.) Predikant te St. Anna ter Muiden.
}oncheere, (C. de) te Utrecht.
}ongerhuis, (J. M.) te St. Jacob.
Jongh, (A. C. C. de) S. S. TheoI. Stud. te Utrecht.

K
Kempe. (J.) te Amsterdam.
Kempenaer, (A. A. v. Andringa de) Lid der Staten Generaal, aan de
Lemmer.
Kempenaer, geb. Thoe Sehwarzenberg en Hohentansberg, (Douairiere van Andringa de) aan de Lemmer.
Kleinenberg , te Leijden.
Koentz , (P. C.) Predikant te Oosterzee.
Krol,
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Krol, (Pieter) Officier van gezondheid bij de afdeeUng Kurassiers
No. I, te Zutphen.
Kruse, (J. D.) op den huize Ewijkshoeven, bij Soestdijk.
Kuiken Bz. , (J. A.) Prediknnt te Wijckel.
Kup, (H. van Overvest) Nederl. Tooneel Directeur, te Zutphen.
Kwast, (J.) Onderwijzer der j'!ugd, te Wognum.
Kymmell, (J. A. R.) Bewaarder der Hypotheken, Ontvanger der Registratie en Domeinen, te Assen.

L
Lagers, (George Hendrik Gideon) te Amsterdam.
Lammers van Toorenburg, (C. P.) Predikant te Katzand.
Lankhiet, (Mej. R.) geboren Verbeek , te Zutphen.
Lewe (S. L.) van Neijenstein, te Utrecht.
Lewe, (Jonkheer U. E.) Controleur der Directe belastingen, der
In· en Uitgaande regten en accijnsen, te Winschoten.
Lilly, (P. H. L.) 2de Luit. bij de 13de Afd. N. J. te Arnhem.
Linden, (J. J. A. van der) Luit. bij het Jste Batt. Veld-Artillerie
te Nijmegen.
Lobrij , CL. M.) Predikant te Zwammerdam.
Lolcama, CL.) Predikant te Tjerkgaast. C. a.

M
Maarsman, (G.) Boekverkooper te Vlissingen.
Manen, (van) S. S. Theo!. Cand. te Utrecht.
Maren, (H. W. van) Luit. ter zee, Iste klasse, te Arnhem.
Marle, CT. W. van) Advoc. te Deventer.
Made, M. Bz. (A. van) te Zwolle.
Meijer, (E. H.) Onderwijzer te Lemmer.
Meinesz , (J.) Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen, te
Balk.
Meurs, (W. L. van) V. D. M. te Nijmegen.
Middelveld , (W.) Predikant aan de Lemmer.
Moll, (A.) Med. Docter te Nijmegen.
Mulder, (C.) Professor te Franeker.
Munnich, (P.) Ontvanger van de registratie, te Edam.

N
Nienhuis, (H.) Hoogleeraar in de regten, te Groningen.
Normandie , (de) St. Jacob, Luit. bij het Iste Batt. der I3de Afdeeling Nat. Inf. te Nijmegen.

o

Oekelen, (Joh. van) te Breda.

Oos-

NAAMLIJST

INTEEKENAREN.

DER.

V

Oosterhoudt, (G. A. van) Luit. Ingen. te 's Hage.

p
PelkwiJk, (J. ter) Lid der gedepur. Staten van Overijssel, te Zwolle.
Perote, CA.) Referendarius bij het Ministerie van Marine, te 's Gravenhage.
Pieters Junior, (Johannes) Surnumerair bij het vak der Registratie
en Domeinen in de Provincie Drenthe, te Assen.
Pijman , (J. F.) !lde Luit. hij de I3de Afdeel. N. I. te Arnhem.
Poggenheek, (F A.) te Amsterdam.
Pool, (J. F.) Notaris te Druten.
Poppes, (B.) Assessor der Grietenij Lemsterland, aan de Lemmer.

Q
Quedens, (B. G.) te Woudsend.

R
Raadt, (G. de) Koopman te Batavia. I best papier.
Rhee, (J. van) Predikant te Benningbroek.
Rogier, (M.) RUks opzigter, te Bergen op Zoom.
Rohlolf, (J. G.) Boekdrukker te Amsterdam.
Ruardi. (J.) Notaris te Sloten.
Ruempol, (H. J.) S. S. Theol. Cand. te Utrecht.

s
Schepper, (Wo J. IJssel de) te Deventer.
Schippers, (H. H.) Genees en Heelmeester, te Streefkerk.
School (de) van het Departement Zwolle der Maa&sclzappij: Tot Nut
'Van 't Algemeen, 2 exempl,
SchuIler, (J. H.) Eerste kapitein Ingenieur, te Ber~en op zoom.
Schumann. Kapt. hU de lUe Afdeeling Nat. Inf. te Brnsfel.
Simons , (H. T.) te Breda.
Sligting, (W. Vincent) Koopman te Amsterdam.
Sminck, (G. H.) te Arnhem.
Smissen, (van der) Kapit. hij de Rijdende Artillerie, te Breda.
Smit, (A. F. H.) Boekhandelaar te Rotterdam, 3 exempl.
Steenbergen, (L) Onderwijzer der jeugd, te Zalkt
Stegeren • (D. van) Boekverkooper te Zwolle.
Stein, (Wed.) Boekhandelaresse te Breda.
Stolte, (W.) Schout te Weerselo.
Straat-
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Straatman , (Jan Casper) Gemeente Ontvanger van Leersum, te Ame.
rongen.
Struick, (A. F.) Ambtenaar 's Gravenhage.

T
Tabingb. (J. W.j Controleur der Direc te belastingen, Iu. en Uit.
gaande regten en Accijnsen, der lste divisie in de Provincie
Drenthe, te Assen.
Tack, (B.) te Velp.
Tadzen, CA. E.) Luit. ter zee van de Iste klasse, te Nijmegen.
Tetroode , CA. J. van) Boekhandelaar te Amsterdam.
Tierens, (S.) Ingenieur bij den Waterstaat, te Harlingen.
Tright, Jr. (J. V.) Koopman te Deventer.
Tuuk, CL. E. van der) Predikant te Noordbroek.

v
Verboon, (J.) Instituteur aan bet Instituut voor blinde kinderen, te
Amsterdam.
Verwoert, (H.) Commies bij het Provinciaal bescuur vall Gelderland,
te Arnhem.
Vitringa Acker, (G.) Apotheker te Assen.

w
Wal, (J. van der) Boekverkooper te Gorinchem.
Wassenbergh, CA.) Predikant te Veenwouden.
Wens, (J. W. W.) J. U. Stud. te Hoogezand.
Wiegand, (P.) Inspecteur der In- en Uitgaande regteIl en AccÎjn.
sen en Notaris te Nijmegen.
Wijking, ( A.) Heelmeester te Bemmel.
Wijnstroom , te Leijden.
Willemsen, (H.) te Zuidbroek.
Witt, (H. de) Oud Burgemeester van Alkmaar, te Culenborg.
Wolterbeek , (C. J.) Schout bij Nacht, te Amfl:erdam.

z
Zeper, (J.) Ontvanger te Veenwouden•

.. -

1\..
K. Beteekent in de Romeinfche opfchriften kaja, ka!enda~. It,,~
,.e. kal"ocis enz.; op het Franfche geld is zij het kenmerk, dat
het te Bordeaux gemunt is, en op de Kremnitzer mumfpecien geven K en B de ertsgroeven van Kremnitz en Bcmja te kennen.
KAAIMAN. (Zie: KROKODIL.)
KAAP. (DE) Iedere fireek of uithoek lands, in zee uit11:ekende, noemt men, over het algemeen eene Kaap; doch inzonderheid
geeft men aan het voorgebergte de Goede Hoop den naam van de kaap
(Cap de bonne Esperanee) , waaronder men eigenlijk de Zuidwestelijke punt van het land der Hottentotten in Afrika; maar in eenen
ruimeren zin de gezamenlijke bezittingen der Europeërs in dat land
verfiaat , welke zich, onder eene meer gematigde dan heete luchtfireek, meer dan 50 dagreizen, van de kust landwaarts in, uitllrek.
ken. Dit land, eene woestenij, toen hetzelve eerst bezocht werd,
werd door de Nederlanders, deszelfs eerste, doch nu voormalige
bezitters, onder den onfierfelijken RIEBECK in eene voorraadsfchuur
herfchapen, waar de zeeman weldra overvloed van alle foorten van
ververfchingen vond. Thans bellaan de voornaamfie voortbrengfelen
in keukengew3sfen, peulvruchten, koren, zuidelijke vruchten, den
beroemden kaapwijn • (ook Conjlantia genoemd, omdat hij op de
landgoederen van Conjlantia groeit) rundvee, fchapen, alle foorten van gevogelte, Afrikaansch grof en klein wild, visch, bijen,
koper, ijzer en zout. De Kaap is, als het ware, de fleutel van de
vaart op de Oost-Indien, en voor de Oost-Indifche fchepen, die hier
gewoonlijk ververfchingen innemen. van groot belang. Het land is
heuvelachtig en heeft bergen van middelbare hoogte. De Olifants-,
Zand-, Groote-Zonáags en l'isch-rivier, zijn de voornaamfie rivieren:
Baai.Fals, de Saldanha ,- St. He/ma-, Duivels-, Mosfel- en Zwartkopshaai de voornaamfie golven. Het wordt verdeeld in 5 districten als:
het district van de Kaap(lad, Stellenbosch, Drakenjlein, Swellendam en
Graaf Reinet. De oorfpronkelijke. bewoners des lands zijn Hottentotten, van eene geelachtig- bruine kleur, die zich in verCchtidene
fiammen verdeelen, en, gedeeltelijk nog onafhankelijk, in omzwervende horden en in de wiIdernisfen leven, fchoon ook fommige
den Christelijken godsdienst hebben aangenomen. Van tijd tot tijd
hebben zich, echter, ook veie Europcërs hier neder gezet. De zooALGF;MEEN WOORpr.:NB. IV.
A
ge.

~
KAAP FRANÇOIS. KAAPSTAND.
genoemde Kaapflad aan den voet van den tafelberg, de zetel deS
be!l:uurs, met een kasteel, 1,100 huizen en 18,000 inwoners, waar.
onder 12,000 Hottentotten en naven, eene haven en veel handel, is
de eenige !l:ad, welke op dezen uithoek gevonden wordt. De Engel{elzen namen in 1795 van de Kaap bezit, die bU den vrede van Amiënf
in 1802 aan de Hollanders wel weder werd afgeftaan; doch onder
voorwaarde, dat de haven voor de overige drie handelende mogenheden , Groot-Brittanje, Spanje en Frankrijk, moest openilaan, zonder dat deze eenige .ar:.dere of meerdere regten , dan de Neilerlaniers zelven , behoefden te betalen. Zij werd eerst in Sprokkelm.
1803 volkomen ontruimd; doch werd de KaapJlad in 1800, nadat
er ttlsrchen de E;;;;c:lJèhe:, en de Holkmdfche bezetting op den 81len
van Louwm. een gevecht had plaats gehad, bij verdrag aan de eer·
llel} overgegeven, aail welken tevens de eigendommen der NederIandrche en Fran[che regeringen werden afge!l:aan. Eindelijk werd de
Kaap, bij een verdrag van 19 van Oogstmaand 1814, tegen overne.
ming van een gedeelre der oorlogsfchulden voor onze verlosÎlng, aan
het rijk van Groat-Br:'ttallje, volkomen overgegeven. - Men telt ia
deze geheele volkplanting thans nict meer dan tusfchen de 50 en
60,000 menfchen, offchoon dezelve voor eene ongelijk grootere bevolking vatbaar is. Onlangs heeft deze kolonie, door zware llormen,
veel geleden.
KAAP FRANÇOIS. Thans ook wel Hayti, voorheen Kaap
Henry genoemd, de hoofdflad van het oude Franfche gedeelte van
het eiland St. Dominga in de West-Indië. Zij IS de zetel der regering • regelmatig gebouwd , maar open, en wordt door batterijen, de eene naar den kant der haven , de aild2re aan de landziJde, verdec1igd. Het getal der blanke en zwarte inwoners bedraagt
8000. De haven is ruim en diep, llIaar niet genoeg tegen den Noor.
denwind gedekt. Het vlakke land rondom de ilad was voorheen
zeer vruchtbaar en met voortreffelijke plantages bebouwd, en de
handel in fuiker, koffij, indigo, boomwol enz. vóór de omwente_
nn.g, van zeer veel belang; doch de verkeerd toegepaste beginfeJs
van vrijheid en gelijkheid verfpreidden over het geheele eiland,
inzonderheid over de hooft!flad, een bijna algemeen verderf. De planragies werden grootendeels door de Negers verwoest. die, toen zij in
i802 door de Franfche troepen uit de flad verdreven werden, ook
een gedeelte derzelve aan de vlam opofferden. Aan het einde van
i803 werd f{aap-François, ook wel de Kaapflad genoemd, door
de Negers en gekleurde bewoners van St. Dominga formeel belegerd. en viel op nieuw in de l1}agt der opl1andelingen, waardoor
Frankrijk zijne laatfte bezitting op het eiland verloor. Met den aanvang van het daaraan volgende jaar werden de terug geblevene blanke
inwoners, op last van den Neger-generaal DESSALINES , (ûe vertier
aldaar) vermoord.
.
KAAPSTAND. Een groote balk op een fchip, ecne foort vall

-ecn

KAAS EN BROODSVOLK.

-

KABBALA.

3

een windas, welke onmiddellijk achter de groote mast is geplaatst.
en gebruikt wordt, om de ankers op te winden; de fiengen op te
hijsfen of neder te laeen; alle zware dingen op te heffen, of eenig
touw te fpannen, waartoe groote kracht vereische wordt.
KAAP-VISCH.Een naam, dien men in Noorwegen aan de zeekalven,
of Phocas, geeft.
KAAS- EN BROODSVOLK. Een toenaam, dien, bij den opfiand in Holland, in 1491, de oproerigen, meest boeren, in Kennemer/and en daar omfireeks wonende, verkregen, omdat zij in hunne
vaandels eene groene kaas en een gerfien brood voerden, waarvoor
zij voorgaven alleen te vechten. Zij verzamelden te Alkmaar; plunderden het huis van KL. VAN BOSHUIZEN , algemeen rentmeester van
Noord-Holland, en bedreven er meer andere buicenfporigheden. Van
daar trokken zij naar Hoorn; pleegden op den weg veel moedwil;
vernielden alle oude floten en wierpen alles ter neder, wat hUD
voorkwam. Hun getal dagelijks toenemende, begaven zij zich in
1492 naar Haarlem, waar het graauw, tegen den wil des magifiraàt8
en vermogende burgers, de kruispoort open(]oeg, en het Kaas_ en
BroodsYolk binnen liet, hetwelk zich aanl10nds van het raadhuis.
waar de regering vergaderd was, meester maakte; den fchout KLAAS
VAN RUIVEN, benevens zijnen broeder en 2 fchepenen, dood floeg;
vervolgens de huizen der rijken plunderde. en de rekenboeken van
de achterfrnIIen der fchattingen verbrandde. Zij verwoestten ook vee
Ie noten e11 adelijke huizen in Kennemerland , en trokken verder
voort naar Lei/den en Rotterdam, waar zij de huizen Krakelingen.
Spallgen, en meer anderen, vernielden. Dir eremfpel duurde tot dat
de hertog ALRRECIIT VAN SAKSEN, door keiz.:r MilXIlIlILIAAN als op.
perbevelhebber naJr de Nederlanden gezond~n , met eene groote
krijgsmngt het Kaas. en Broodsl'olk ver(]oeg, en het oproer fiilde.
KABA, of KA13AH. (Uit het Arabisch) BCt2ckent eigenlijk
een vierkant g-ebouw; doch de Jlfa101l11?danen verfiaan er door den
tempel te Mekka, werwaarts zij altijd hun aangezi:;t wenden,
wanneer zij bidden, in welk gedeelte der wereld zij zich ook mo.
gen bevinden.
KABAKKEN. Zekere openbare herb::!rgen in Rusland. waarvan
de kroon zeer vele voordeelen geniet.
KABBALA. Dit woord, hetwelk door mondelinge overleverin8
vertaald wordt, beteekent bij de Joden nu eens de leer der prophe_
ten , dan eens de voorvaderlijke verhalen, en eindelijk, en wel voor.
namelijk ,. de geheimzinnige wijsbegeerte. De naam Kabbala is zoo
oud nog niet; doch ten aanzien van den oorfprong der kabbalistifche
wijsbegeerte zijn de gevoelens zeer verfchilIende. De Joden leiden
hunne geheimen van de vroegf1:c tijden huns volks, ja zelfs van
ADAM af; dan, zoo er al reeds bij de Hebreeuwen , in de vroege
oudheid, een geheim onderwijs hebbe plaats gehad, was dit alleen het
geval in godsdienstige zaken. De oorfprong, echter, der wijsgeerige
A

2
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Kabbala is in Egypte te zoeken, en moet van den tijd van SIM~ON
SCHETACHIDES af. die haar van daar naar Palestina bragt, gerekend
worden. Zij werd eerst in de. 2de eeuw befchreven, omdat zij met
de verilrooijing van het Joodfche volk niet zoude verloren gaan.
De Kabbala, waaronder nieuwere uitleggers vele vreemde dingen
gemengd hebben, wordt in de Symbolijèhe en Wezenlijke verdeeld.
De eerUe bedient zich, voornamelijk, van letters, waaraan zij eene
geheime bett!ekenis hecht, en de laatile, welke tegen de eer1l:e over·
fraat, wordt wederom in de befpiege/ende en werkdadige onderfcheiden. De bcfpiegelende tracht de Heilige fchrift, naar de geheime
overleveringen, te verklaren, en een wijsgeerig ftelfel van wis., natuur- en geesten kunde daarin te ontdekken; terwijl de werkdadige,
daarentegen, ons eene wetenfchap belooft, om wonderen te kunnen
doen, en dat wel alleen door eene kunstige toepasfing der goddelijke
namen en van fchrifcuur-tekfcen. Na de herleving der weEeuA:h!\ppell
hebben verfcheidene geleerde mannen de Kabbala beoefend, en onder de nieuwere Kabbalisten zijn HEINRICH MORus en CHRIST·IAN
KNORR, inzonderheid, beroemd; hebbende de laatile het voornaamfte uit de Kabbalistifche fchrijvers, in 2 Latijnfche kwartijnen, bij
elkander verzameld.
KABELJAAUW. Deze bekende zeevis eh behoort tot de orde
der hals-vinvisfc11en (.Tugu!ares) , dat is dezulken, waarvan de buikvinnen voor de borstvinnen geplaatst zijn. De eigenlijke Kabeljaauw
(Gadus morrhua) heeft de lengte van 2 tOt 4 voet~ en eene zwaar.
te van 12 tot .20 pond; bewoont de Noordelijke deelen zoowel van
den Stillen als Atlantifchen Oceaan; doch wordt het meest bij
Labrador, Noord-Foundkmd, ~/stand, en op de Noorderkusten vaa
Groot-Brittanje, en ook wel digt bij onze kusten in de Noordzee
gevangen. Zij leven van haring, kreeften en andere kleine visfchen;
worden zoowel met lijnen en aas, als met netten, gevangen, en zijn
ongemeen vruchtbaar; hebbende de beroemde LEEUWENHOEK berekend, dat het getal der eijeren, die de kuit van éénen Kabeljaauwbe.
vat, niet minder dan 9 milIioen, 344 duizend bedraagt.
Men maakt van den Kabeljaauw en deszelfs aanverwandte [oortelt
een veelvuldig gebruik. Men eet dien niet alleen versch, maar zout
dien ook tot laberdaan, of droogt denzelven tot ftokvisch , waardoor
meI' dezen visch lang kan goed houden. Om hem te droogen of te
zouten, [nijdt men den kop er af; neemt de ingewanden er uit;
fplijt den visch geheel open, en neemt den ruggegraad weg. Het
zouten van den Kabeljaauw tot laberdaan gerchiedt zoo als alle zoutingen ; maar het droogen er van is verfchiIIend; en van hier de
onderfcheide'1e namen van ftokvisch, fond., leng en klipviseh; terwijl
de naam van leng aan eene lange, fmalle foort van Kabeljaauw
{Gadus moya) wordt gegeven, welke wegens het malfcher en fijner
'Vleesch hooger gefchat wordt.
De NQorw/~rs winnen jaarlijksch met de KaheljalllJw-vangst eellige
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lonnen gouds. De handel met den ingezoutenen , inzonderheid met
den gedroogden visch, was voor. lang zeer aanmerkelij k. In 1752
werden er alleen uit Bergen, in 9 maanden, 1 I millioen, 44-2 duizend pond fwkvisch uitgevoerd, en de hoeveelheid van Spaansch en
Fransch ZOut, aldaar tot het zouten van Kabeljaauw gebruikt, wordt
volgens HVUTTUIN, op 40 duizend ton gefchat. In 1768 brag~en de
Franjèhen 292 duizend 528 centenaars Kabeljaauw te huis, en Spanje kocht ieder jaar voor 2 millioen, 857 duizend piasters, en omving
daarvoor 4 mi1lioen 875 duizend centenaars; terwijl de Hollanders
in 1761 , in 23 vaartuigen. bij de 2500 lasten gezouten visch mede
bragten ; welk enkel voorbeeld oilS, uit velen, kan doen zien, hoe
zeer ook deze visfcherij tOt'5 lands welvaren medewerkte.
KABOLE TTO. Eene Genuëfche munt, omtrent de waarde van
3 fluivers van ons geld bezittende.
KABOTAGE. De vaart langs de kusten van de eene haven naar
de andere, waarbij men de hooge zee vermijdt; doch ook de kennis der kusten zelve, alsmede van den handel, die er langs gedre.
ven wordt. Kahotiet' beteekent , ingevolge hiervan, een kustvaarder, en kahoteren de kusten bevaren, of kusthandel drijven.
KADANS. Beteekent in de muzijk dien val, waardoor in een
nuk, of het volkomen flot, 0f Oechts een kort rustpunt, of eene
verdeeling of afdeeIir.g bepaald wordt. In dezen zin is de Kadans
harmonisch of melodieus. De harmonifche Kadans heeft plaats, wanneer men in de harmonie, na eene reeks van zamenhangende akkoorden, op het laatst, zonder verdere verwachting, fiaan blijft,
of ten mlnfie eene poos rust, waarom ook de eerfie ')!olle, en
de laatfie halve Kadanfen genoemd worden. De melodieufe Kadans
is die, waardoor de val in een muzijkl1uk door enkele fiernmen bewerkt wordt. Onder den naam van Kadans is, echter, voornamelijk die bekend, welke ook wel gefigureerde Kadans genoemd
wordt, en plaats beeft, als voor het hoofdflot van een vokaal- of
inftrumentaal ftuk, (b. v. bij aria's, concerten enz.) eene noot, be..
ven bare eigenlijke waarde, wordt aangehouden, wanneer diegene,
die den hoofdtoon heeft, na eene korte tllsfehenpoos, onder het
ftilzwijgen der overige, door allerlei willekeurige pasfages, of door
de uitvoering van eenige hoofd-ideen van het ftuk, zijne vaardigheid op zijn fpeeltuig , of door zijne ftem, gewoonlijk aan den
dag legt, en met eene tremblant weder op den hoofdtoon van het
rtuk neerkomt. Het teeken , waardoor deze Kadans wordt aangewezen, is een punt of ftip met een en boog ':", boven de noot ge~
plaatst, welke moet worden aangehouden.
KADE T. Is eigenlijk de jongfte zoon van een huisgezin: eene
benatning van de Franjèften afkomstig. Ook in den krijgsdienst
is dezelve in gebruik, en verfcaat men er over het algemeen door
eenen jongeling, die als partikulier het geweer draagt, en tot den
militairen ftand wordt opgeleid; doch inzonderheid eenen jongeling
A 3
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VAD aanzienlijke ouders. Van hier een Kadettenhuis,
f(adetlen!zuis, eene kriJgsfchool,
van

waar deze jongelingen gevormd worden, hoedanig een er te Delft
is, en een kadetten-corps, hetwelk geheel uit zulke jonge lieden
beftaat.
KAFFERS. Zoo noemt men de bewoners der landen tusfchen
Hottmtotten, tot aan de Westelijke kusMofambique en het land der Hottentotten,
ten. Zij zijn oorlogzuchtig en wreed. De Arabieren, zich aan de
l1ederzettende , gaven den naam van Kaffers
f(affers aan
Oostkust van Afrika llederzettende
de oorfpronkelijke inwoners, die na het binnenfte
binneufte des lands gewegelijkaar.
ken waren. Naderhand, toen men meerder, aan de Kaffers gelijkaarGen ZuidZuid.
dige, volken leerde kennen, ftrekte men het Kafferland
Kofferland tot oen
hoek van Afrika uit, waarvan het gevolg was, dat men volken van
n3:;m bezeer verfcl:!iJ1ende
verfchillende afkomst, zeer verkeerdelijk, met dezen naam
ftempelde. Dan, fints men deze dwaling ontdekt heeft, bepaalde men
den naam van Kaffers alleen tot de volken van het Zuidelijk Afrika,
die wel aan de Negers gelijkvormig zijn; doch, in plaats van haar,
wol, en eene kleur hebben, die meer naar het olijfbruine zweemt.
f(affers uit langs
Volgens deze beteekenis ftrekt
frrekt zich dan het land der Kaffers
het geheele beneden gedeelte van Zuid-Afrika, van 16 tot 32 gr. ZuiZui.
der breedte, en bevat eene oppervlakte van 70,000 vierkante mijlen.
De Kaffers maken den overgang van ele
cie Negers tot de donkerbruine volken, en een fterk, zeer gezond men[chen-ras
menfchen-ras uit. Van de
Hottentotten,
Hottentottm, hunne geDachts
gellachts verwanten) zijn zij, inzonderheid,
door eene helderer kleur van hun lijf onder[cheiden.
onderfcheiden. Zij wonen in
Negerhutten, en men verdeelt hun land in het Oostelijke, het binnennaten bevinden,
fte en West~lijk gedeelte, waarin zich de volgende [taten
als: I.
J. [aan de Oostelijke kust het land der Mosfequejos,
MosJèquejos, regt onder
aequatol'. De bewoners van hetzelve zijn woes~ en wreed;
den aequator.
houden
bouden zich met de veeteelt op, en leyen
hJyen van de melk en het bloed
der runders. !2.
ll. Het land der MimmeomeiJ,
Mimmeameij, Westwaarts van het vo_
rige liggende. 3. Het land der Nuymgaer,
NuretJgaer, ten Westen in het gebergrijk der Boroer, in het Zuiden der Marawi.
MartJwiLupnta. 4. Het cijk
te van Lupata.
[ers. 5. Het land der Zimbaer,
Zimboer, Westwaarts in het gebergte Lupatil,
JIIlarawijèrs, aan het meer van dien naam. Voorts
ta, en 6. het rijk der lJtlarawifers,
binnen[te gedeelte het rijk der Cimbe!lIer,
Cimbelaer, bene.
vindt men in het binnenfte
vens andere onbekende landen en volken, en eindelijk aan de Westkust,
of het westelijk gedeelte, de landen van Groot- en Klein NamolJuer.
Namafjuer.
KAFTAN. Een bekend Turksch ftaatfie-Ideed
fraatfie-ldeed der mannen; zijnde
een lange, meestal witte rok, met licht geele bloemen, van katoenen.
of zijden ftoffen
froffen vervaardigd, en fomtijds ook met kostbaar reukwerk
doortrokken. Soortgelijke Kaftans worden door het Turkfche hof
aan Christelijke gezaNten,
geza~lten, of andere perfonen , welken het eene
eelle biJzondere eer wil bewijzen, ge[chonken.
gefchonken. Ook zijn de gezanten, wanneer
toegeftaan, om in de kleederdragt hunhet hun niet 11Ïtdrukkelijk
uitdrukkelijk is tocgeftaan,
tler
tJer natie te ver[chijncn,
verfchijnen, genoodzaakt, om zich bij de verhooren t
die hun verleend worden, in zoodanig een Kt/ftan
Kt/fian te kleedcn.
kleed en.
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KAGOTS. Een bijna even ongelukkig menfchen-ras, als de Kretinen. Zij leven in het Zuidelijk gedeelte van Frankrijk, in de nabijheid der Pyreneën, in de uiterfte armoede; zwerven het land rond;
overnachten in de bloote lucht, of beesten nallen; hebben een ver_
magerd en bleek gelaat; èijna geene kleederen aan het lijf, en zijn
zoo algemeen veracht, dat zij van allen menCchelijk verkeer worden
uitgefloten. In de vcrige eeuw werden zij als ketters gevloekt en
als menfchen-eters gefchuwd. Zelfs de naam Kagot, door SCALIGER.
van Canis gotlus afgeleid, getuigt van hunne diepe verachting.
Omtrent den oorfprong van dit, in den fchoot eener befchaafde nacie, zoo zeer verworpen menfchen-ras, zijn de gevoelens zeer onderfCheiden; doch het waarfchijnlijkste is, dat zij van die Noordfche
Baróaren affiammen, die iu de derde eeuw in het Zuidelijke van
Europa eene verblijfplaats zochten. Ondertusfchen heeft men bij
een naauwkeurig onderzoek ontdekt, dat deze ongelukkige men(chen met alle bekwaamheden belChonken zijn, om nuttige leden
der menfchelijke maatfchappij te kunnen worden, en dat men hen
daartoe fiechts uit hunnen fraat van ellende, verachting en gebrek, welke hun belet, hunnen aanleg te ontwikkelen, zoude behoeven te redden.
KAKAO, KAKAU, KAKAO- BOUNEN. De pit eenel' vrucht
van eenen Amerikaan[chen boom (theobroma cacao, LINN.), waaruit
ele kakaöboter en chocolade bereid worden. Deze boom, die in de
warmi1:e gedeelten van Amerika, als Brazilië, Mexico, de AntilIes
en Cal'aïóifche ei/rll1den, menigvuldig gevonden wordt, gmeit ongeveer 20 voet hoog, en draagt tweemaal in het jaar vruchten, welke
in grootte en gefralte de meloenen zeer nabij komen, en gewoonlijk 25 tot 30 pitten, in eene witte, mergachtige flof gewikkeld,
bevatten. Naar gelang der plaats, waar de boom groeit, worden de
Kakaoboonen onderfcheiden; houdende men de zoogenoemde Caraque Kakao, llit de provincie Nikal'aguo, benevens de Martiniquifche
Kakao, welke ons gemeenlijk uit Martinique, Surinamen en St.
Domingo wordt aangebragt , voor de beste.
De drank, van de bereidde Kakao-boonen, of boter, bereid wordende, en onder den naam van chocolade bekend, werd door de
Amerikanen uitgevonden, die, reeds lang voor de ontdekking van
Amel'ika door- de Spanjaarden, er zich van bedienden. Inzonderheid bereidden de oude Mexikallell, die dezen drnnk chocolatte noemden, lints onheugelijke tijden , uit Kakao-boonen celle chocolade,
die zij met water verdonden, en waaronder zij meel vall mals (Turksch
koren) en fpecerijen, inzonderheid kaneel en baniIIe, deden. Toen
zij in 1506 de fuiker leerden kennen, mengden zij ook deze er onder. De Spanjaarden bragten, [edert de ontdekking van Amerika
de chocolade naar ElJ1-opa over, waar dezelve veel vervaardigd, doch
ook dikwijls vervalscht wordt.
KAKATOE. Een vogel, tot het gcl1acht der papegaaijen behoOoo
rende t met eenen korten fiaart, wit lijf en geele kuif, welke het
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dier kan uItfpteiden en intrekken. Het behoort in de Dos/-Indien te
huis, vooral op de 1J101ukfche Ei/linden.
KAKEN. Zoo noemt men het inzouten van den haring, in 1347
door WILLEM BEUKEL, of BEUKELSZOON, van Biervliet in P/oanderen,
uitgevonden. De Hol/anders verftaan nog tegenwoordig deze kunst beter dan eenige andere natie, waarom dan ook de Hollandfche haring
het meest gezocht wordt.
KAKKERLAKKEN (A/bitJos, witte Negers, B/afnrds, Leucnntheopes, Dondos ), die men eertijds op de landengte van Panoma , aan
de monden der Ganges, gevonden, en als een bijzonder menfchenras befchreven heeft, zijn, door latere natuur-onderzoekeren, insgelijks, in verfcheidene landen van Europa, waargenomen geworden;
zoo als b. voorb. in Zwitferland, onder de SavPjaarden, in de
valeijen van Chnmounij, in Frankrijk, in de Rijnlanden en in andere oorden. Hetwelk men echter tot hiertoe voor eene bijzondere
roort, ten minfre voor eene fpeel[oorr, hield, befchouwt men thans
in deze Kakkerlakken ilechts als eene ziekte, door welke de menfehen onder alle luehtfrreken kunnen overvallen worden. en waaraan zelfs de dieren onderworpen zijn. Men houdt ze voor de hom;nes nocturni van LINNEUS. De Kakkerlakken heb~n eene meIkvale, doodsbleeke kleur, en onderfcheiden zich van de, echte witte
Negers, niet alleen door hunne gerimpelde huid, manr ook door hur.ne geele en vuur roode oogen, welke zij bU het helder daglicht
nooit geheel kunnen openen. In den manefchijn en de duisternis zien
:zij tamelijk wel, waaram zij gewoonlij k alleen bij nach tuitgaan. en
om deze reden ook door LINNEUS en andere natuur-onderzoekers
Nllchtmenfchm genoemd worden. Hun haar is wel wollig, wanneer
ze van wezenlijke Neger5, en een weinig minder kroes, wanneer zij
nn Oost.Indiërs afi1:ammen; doch altijd melkvaal en afzigtig, ge_
lijk hunne huid zelve. Hierbij zijn de Kakkerlakken niet alleen ongemeen dom, maar ook van een zeer zwak ligchaamsgefiel, en bereiken bijna nooit de grootte der volken, waartoe zij ingevolge hunne geboorte behaoren. Daarenboven brengen zij zelden kinderen
voort; doch zoo zij daartoe al in fraat zijn, worden de Iiakomelin_
gen, gelijk de ouders waren. Voor het overige is hier de naam van
Kakkerlak over het algemeen genomen, en worden daaronder zoowel de zoo genoemde Albinos , die altijd wit zijn, als ook de
eigenlijke Kakkerlakken, wier bruine huid wit gevlekt is, begrepen. Er zijn er, die van gevoelen zijn, dat het ras der laacfren
uit eene overlading van het ligchaam met zuurfrof, en dat der Negers, integendeel, uit eene overlading van hetzelve met koolfiof,
ontfiaan zoude;
KAKKERLAKKEN. Zijn bij de Jndianm eene foort van vliegende infekten, (blnttae, inzonderheid de blattne gignl1ten) welke
zich in de IndiCche bos[chen ophouden. 3 duim groot worden, en
een fieraad eener ven;ameling val! infelltlm uitmaken. Zij zijn don-
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ker bruin van kleur en glansrijk, en derzelver vleugels vosfekleurig
en geelachtig. Naar dit infekt hebben de Indianen de hierboven
befchreven Kakkerlakken genoemd.
KAKONDE. Eene foort van aangenaam fmakend deeg, hetwelk
eenen lieflijken adem veroorzaakt, en van GachoH, zaad van Bangue, kalm us , en eene leemachtige aarde, die meelachtig is, en mns'luigui genoemd wordt, is zamengefield. De Japanezen kaauwen het
gefiadig, en bieden hetzelve aan degenen aan, die hen ontmoeten,
op dezelfde wijze, als de Indianen de cachou en betel doen.
KALABAS. In den handel eene foort van doos of koker, van
de fchi! of dop van een kawoerde gemaakt, die ontledigd en gedroogd
is, en gebruikt wordt, om er verfcheidene dingen in te doen, als:
pek, hars enz. De Indianen gebruiken ze voor hunne paarlen, die
zij opgevischt hebben, en de Negers, op de kust van Afrika, voor
de goudltof , welke zij verzamelen. Ook bedienen zij zich veel vall
de kleine Kalabasfen tot eene maat, waarin zij den EZI1'opeanmhunne kostbaarfie waren toemeten; alsmede tot flesfchen eH bekers, om
er uit te drinken. VoortS is de Kalabas ook eene in Europa groeijende vrucht, uiterlijk het voorkomen eener meloen hebbende, doch
die volfirekt oneetbllar is.
KALEIDOSKOOP. Is een gezigtknndig werktuig, door D. BREWSTER, in Edinburg, onlangs uitgevonden. In eene van binnen zware
geverfde buis, van 8 tot 9 duim lengte, en 20 tot 21 lijnen diameter, bevinden zich twee fpiegels, welke door de geheele lengte van
de buis reiken, en op elkander moeten hellen, met eenen hoek, die
in 3600 , zonder overfchot, gedeeld kan worden, of opgaat. Het
oogglas, hetwelk onmiddellijk aan de fpiegels ligt, gelijk ook een
tweede glas, dat de einden der fpiegels raakt, zijn beide vlakke glazen, en op eenen af/land van f tot 1 duim van het laatfie bevindt
zich een mat gellepen glas. Tusfchen deze beide glazen legt men allerlei ftukjes gekleurd glas, mos, bI aadjes en dergelijke, van zoodanige gedaante, als men verkiest. Daar nu deze voorwerpen, hoe
ongeregeld zij ook mogen onder elkander leggen, zich genadig in
eenen regelmatigen vorm, en zoo dikwijls vermenigvuldigd aan het
oog vertoon en , als de hoek, onder welken de fpiegels tegen elkander itaan, in den cirkel. omtrek vervat is, en zij tevens eene even
zoo veel puntige arabesk-aardige figuur vormen, welke zoo dikwijls
verandert, als de voorwerpen eene andere ligging tot elkander aanne.
men; zoodat bij het enkel omdraaijen van de buis, zich onophoude.
lijk nieuwe beelden vertoonen, die nu eens uit het middelpunt VOOrtkomen, dan eens aan den rand en uit denzelven oprijzen; - zoo
kan dit werktuig niet alleen tot eene aangename tijdkorting: maar
ook aan den vervaardiger van rozetten, arabesken, en patronp.n
voor allerlei ftoffen, tOt eene onuitputtelijke bron verftrekken. Zeer
doelmatig heeft men, tot het laatfie oogmerk, aan de Kaleidoskoop
éen va!!: voetfiuk gebragt , ten einde de ontfiane, en bij iedere beA5
wo-
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weging veranderende, doch hoogst zeldzaam op dezelfde wijze we.
der terug keerende, beelden zoo veel te zekerder voor den teekenaar
te behouden.
Ondertusfchen heeft deze eenvoudige toeil:el, federt deszelfs uit.
vinding, tot andere aanleiding gegeven; zoo als blijkt uit eenen
brief van Dr. ROGET, lid van de koninklijke maatfchaFPij te Londen,.
aan de uitgevers van THOMSONS Annals of Philofophy, waarin Kaleidaskopen van drie, vier en zeshoeken worden opgegeven, waarvan.
iedere manier van verdeeling de uitkomst van eene bijzondere fielling
der drie vlakke fpiegels, te weten: door den Triaskoop , Tetrasleoop,
en Heaskoop (zoo als zij genoemd worden) oplevert. De twee laatfie fchijnen voor de kunstenaars, ter ontdekking van figuren of pa.
tronen ter verfiering , het meest gefchikt te zijn. Alle deze veelhoekige Kaleidoskopen hebben dit boven het gewone werktuig van
dien aard vooruit, dat het gezigtveld er aanmerkelijk door vergroot.
wordt. In de theorie moge hetzelve onbepaald of oneindig zijn,
maar hetzelve is wezenlijk zeer beperkt, uit hoofde van het groot
verlies van licht, door de herhaalde wederkaatfingen veroorzaakt,
hetwelk nog fneller door het gebruik van glazen fpiegels vermindert.
welk gebrek Dr. ROGET meent, dat men door dat van metalen zou.
de kunnen voorkomen. Daar de terugkaatfing van het licht grooter
wordt, naar gelang de invalling fchuinfcher is, zouden deze werktuigen eene genoegzame lengte moeten bezitten ,om eene groote
fcilUinte van terugkaarfing te veroorloven, en daardoor eene talrijker
herhaling van beelden voort te brengen, voor dat de vermindering des
lichts die deed verdwijnen. De fpiegels zouden dus ten minfie 9
of 10 duim lang en één duim breed moeten zijn, wilden zij eene
voldoende uitwerking te weeg brengen. Men bevordert de verlichting,
wanneer men aan het werktuig de gedaante van eene geknotte piramide, in plaats van prisma, geeft, en het oog te midden dier af.
knotting plaatst.
KALENDER. De almanak, het jaarboek, de aanwijzing van deorde der maanden, weken en dagen. De naam is afkomstig van een
Etruskisch woord, dat uitroepen beteekent, omdat de oude Romeinen,
bij mangel aan zoodanige aanwijzing, de gewoonte hadden, den eerfien dag der maand uit te roepen. De eerl1:e Kalender werd door
ROMULIJS naar den loop der maan ingerigt. Hij verdeelde het jaar
in 10 maanden, hetwelk met den dIen van Lentem. begon, en 3°4dagen bevatte. Nu MA POMPJLIUS verbeterde dit maanjaar, en bragt
het op 355 dagen, door de maanden Louw- en Sprokkelm. er bij te
voegen; plaatfende de laatl1:e achter Winter- en de eerl1:e vóór Len·
tem., hetwelk door de tienmannen, echter, in zoo verre veranderd
werd, dat Sprokkelm. nu tusfchen Louw- en Lentem. gevoegd
werd. Daar, echter, dit maanjaar met het zonnejaar niet overeen
kwam, en 11 dagen en bijna 6 uren korter was, zoo vond men
goed ,alle z jaar, na den 23 valt Sprokkelm. eene CcltrikkelmtlU'Jd
in
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In te voegen, welke de eene twee jaar 2.2, de andere !2l dagen
bevattede, en Mercedonius genoemd werd.
Ondertusfchen had NUMA, uit zeker vooroordeel, om dat hij het
ongelijke getal voor gelukkiger hield, dan het gelijke, dit maanjaar
eenen dag langer gemaakt, dan het eigenlijk is, waardoor, na verloop van tijd, het maanjaar met het zonjaar niet meer overeenfiemde. De verbetering dezer fout werd nu aan de hoogepriesters aanbevolen, die ook naderhand de zorg voor den Kalender behielden.
Dan, deze maakten, ten gevalIe hunner gunfl:elingen, of uit haat te·
gen hunne vijandige magiitraatsperfonen, van deze magt weldra misbruik, en fl:elden het jaar nu eens veel korter, dan weer veel langer, dan het werkelijk was, zoodat hieruit, eindelijk, eene zoo groo.
te verwarring omfl:ond, dat ten tijde van CAESAR noc h de graanoogst
in den zomer, noch de wijnoogst in den herfst plaats had. }ULlUS
CAESAR, die van de Grieken in Egypte betere kennis had opgedaan,
maakte ten laatfl:e hieraan een einde, en beval, toen hij, in het jaar
708 na de Ilichting van Rome, Pontifex maximus geworden was ~
dat het tegenwoordige jaar, daarom het jaar ')Jan verwarring geheten, 445 dagen zoude hebben, om dus de overgeOagene dagen terug te brengen; dat vervolgens de jaren naar den loop der zon zouden worden geregeld, en uit 365 dagen en 6 uren befiaan, en dat
deze 6 uren, om het vierde jaar bij elkander gevoegd, eenen dag
uitmakende, die dag voor den 24 van Sprokkeim. zoude worden
ingevuld: en het is dit jaar, dat, naar deszelfs inf1: ell er , het Juliaan..
[de genoemd wordt.
Groo~ was alzoo de verpligting, welke de tijdrekenkunde aan
CAESAR had; doch ook nu. nog ontbrak er iets, te weten: vermits
het Juliaanfche jaar I I minuten langer is, dan het eigenlijke zonnejaar.
zoo kon het niet mis[en, of dit moest, na eene lange reeks van
iaren, een merkelijk verfchil voortbrengen, weshalve paus GREGORIUS XIII, in het jaar 1582, toen dit verfchil reeds la dagen be.
liep, zoo veel dagen uit Wijl1m. wegliet, en, op dat deze misrekening
niet weder zoude plaats hebben, vastfl:elde, dat elke 100 jaar, met
uitzondering van het 4de jaar honderd, één fchrikkeldag zoude wor.
den overgeOagen. Ondertusfchen werd deze Gregoriaallfche tijdre.
kening alleen door de Katholijken aangenomen, en bleven de Protestanten de .Julioanfche volgen, tOt dat t::indelijk op het laatst der
I7de eeuw dit verfchil tusfchen de beide godsdienstige partijen, in
de hoofdzaak, werd weggeruimd. Het Evangelisch kollegie te Re..
gmsbul-g nam, namelijk, ten gevolge der berekening van eenige
wiskundigen, inzonderheid van zekeren hoogleeraar WEIGELS te Jena , op den 30 van Slagtm. 1699, het eenparig beOuit , dat met het
jaar 1700 in de Evangelifche (of Lutherschgezinde) landen en riJks.
f1:eden, eenen nieuwen verbeterden Kalender zoude worden inge.
voerde Het onderfcheid tusfchen de .Jttliaal1fchc tijdrekening en
dit van het zonnejaar bedroeg op dien tijd elf dagen, zoo dac men
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op 18 vall Sprokkelm. onmiddellijk den Ilten van Lentem. liet vol~
gen. De Gregoriaanfche en verbeterde Kalender verfchilden fomtijds
alleen in de berekening van den tijd der volle maan· van Pa[chen;
doch ook dit verfchil werd in 1770. door het aannemen van een en
over het algemeen gelijken Rijles-Ka/mder. weggenomen. In Rusland is tot op den huidigen dag nog de Juliaanfche tijdrekening,
àie men den ouden flij! plagt te noemen, in gebruik. zoodat deRusfifche Kalender met den onzen meer dan 11 dagen verfchilt.
Hier kunnen wij met geen ltilzwijgen den· Franjcnen Kalender
voorbijgaan, tot welks invoering de Nationale conventie den 14 van
Winterm. in het !lde jaar der republiek benoot. Volgens dezen Ka
lender was de 22 van onze Herfstm. de eerUe dag der republiek, en
te gelijk van het jaar, en fiond de zon in 1792, des morgens 9 uur
18 minuten en 30 feconden van dienzelfden dag in de Herfst-evening,
zoodat (gelijk men zich .. in het onderrigt omtrent de tijdrekening der
republiek, van opgenoemde dagteekening uitdrukte) " de gelijkheid
" van dag en nacht op hetzelfde oogenblik aan den Hemel werd
" aangewezen, waarop de burgerlijke en zedelijke gelijkheid, door
» de vertegenwoordigers des Franfchen volks, als de heilige grond" zuil zijner fiaatsinrigting werd vastgefield." Ieder tijdvak van 4
jaar eindigde met eenen aanvullingsdag, welke Revu/utiedag genoemd
werd; terwijl het- geëIndigd tijdperk zelf den naam van Fral1ziade
droeg. De verdeeling des jaars in maanden had men behouden-: alleen hadden zij alle 30 dagen, ten einde dezelve daardoor zoo na
mogelijk met den loop der maan overeen te brengen-; terwijl iedere
maand in drie gelijke deelen, waarvan ieder derzelve decade genoemd
werd, en 10 dagen bevattede. verdeeld was. De jaarfaifoenen begonnen 2 dagen later dan bij ons, b. v. de Herfst op den !l2 van
die maand, en zoo vervolgens. De namen der maanden waren deze: Wijnm. noemde men Vende11JfJire, of wijnoogstmaand ; Slagtm•.
Brumaire, of Nevelmaand ; Wihterm. Frimaire, of Rijpmaand ;.
Louwm. Nivoft, of Sneeuwmaand ; Sprokkelm. Vet/toft, of Windmaand; Lentem. Plu,'iofe, of Regenmaand ; Grasm. Ger1Mina!, of
Kiemmaand ; Bloeim. Floréal, of Bloemmaand; Zomerm. Prairial, of
Weidemaand ; Hooim. Mesfi.lor, of Oogstmaand; Oogstm. TkermitJor, of Hittemaand ; Herfstm. Fructidol', of Vrnchtmaand. Op
gelijke wijze had men ook de namen der dagen veranderd en noemde
men de 10 van ieder Decade: I Primidi• .2 Duodi. 3 Tridi. 4 Quar.
lidi. 5 Quintidi. 6 Sextidi. 7 SeptidÎ. 8 Octidt". 9 Nonidi , en JO
Decadi, zijnde de rustdag. Dallrenboven had ook nog ieder dag in
bet jaar zijnen afzollderlijken naam, die echter niet van Heiligen,
maar van de huishoudkunde ontleend was, en met den tijd overeenkwam, in welken de dag inviel. " Eene langdurige gewoonte,'~ lezen
wij ten dezen aanzien in het berigt van FABRE D'EGLANTINE aan de
Nationale vergadering van den 3 Brumoire, het !lde jaar der republiek, " aan den Grel~ia/IHfcl16" Kalendcrheeft het geheugen des
volks
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"volks 1l1et een groot aantal beelden vervuld, welke het langen
" tijd vereerde, en die nog heden de bronnen zijner godsdienstige
" dwalingen uitmaken. Het is hierom van wezenlijk belang, deze
" dwaze hersfenfchimmen der onkunde door wezenlijke voorwerpen
" van het veraand, en het priesterbedrog door de waarheid der Na" tuur, te ouder te brengen. Ondermsfchen is dit niet het eenig
" doel, waarnaar wij moeten fireven. •• Wij hebben thans eene
" gunstige gelegenheid, die wij niet mogen laten voorbijgaan, om
" door den Kalender, dit gangbaarfie aller boeken, het Franfche volk
" tot den landbonw terug te voeren." Daar echter het jaar,
volgens deze nieuwe Franfche tijdrekening, 360 dagen had, zoo wer.den er aan het einde van ieder jaar nog 5 bijgevoegd, die tot ~eene
maand behoorden, Complementar- of flanvullingsdagen genoemd
en befreo.nd werden tot feestdagen, aan deugden, openbare gevoelens., of beloouingen en firaffen toegewijd. Een fchrikkeljaar had
nog eenen zesden feestdag, waarop men den eed, om vrij te leven
of te nerven, vernieuwde. Ondermsfchen heeft deze Kalender
niet .lang Hand gehouden; zijnde volgens beOuit van den keizer
NAPOLEON van 9 van Herfstm. 1805 dezelve afgefchaft, eu de tegenwoordige algemeen aangenomene tijdrekening, feden I van Louwm.
1806 , in het Franfche rijk weder ingevoerd.
KALI. (Zie: POTASCH.)
KALIF. Stadhouder: een naam, dien zich de opvolgers van MAHOMETH geven, in de heerfchappij over de geloovigen in het hooge
priesterdom. Van hier dat fommige Latijnfche fchrijvers het r~ik de,.
zer vorsten Kalifat genoemd hebben, hetwelk door de Arabieren
in eenen hoek van Azië geilicht werd, en binnen weinige jaren eene
heerfchappij verkreeg, welke die der Roomfche kerk overtrof.
KALIUM. (Zie: POTASSIUM.)
KALK, Kalkaarde. Is een aardachtig Alkali, hetwelk zeer zelQ en zuiver in de Natuur gevonden wordt, doch meestal met eenig
zuur verbonden voorkomt, als: met koolfiofzuur als kalkspaath, kalkaeen, marmer, krijt; met zwavelzuur als gyps; met vloeifpaathzuur
als vloeifpaath; met phosphorzuur in de beenderen der gewervelde
dieren, welke echter ook kool1tofzuren kalk bevatten, die tevens
bet hoofdbefiaandeel der fchalen en fchelpen van de fcbaal- en fchelp_
dieren uitmaakt. Zuivere kalk is wit van kleur, vrij hard toch evenwel ligt tot poeder te brengen. Hij heeft, even als andere alkaliën,
eenen fcherpen, heeten, pisachtigen of ziltigen fmaak, en vervult de huid
en andere zachte deelen der dieren, waarom men zich ook van denzel-.
ven bedient, als men l~iken fpoedig tot eene volkomene ontbinding
wil doen overgaan. Het foortelijk gewigt is 2, 3 tot 2, 7. Hij maakt
de viole-firoop groen. het kurkuma bruin. en doet zich dan, ook
door zijne oplosbaarheid in water, en ligte verbinding met de zuren
fcheikundig als een alkali kennen.
Inde~en zuiveren toe!land noemt men den kalk gebrm1li, omdat hij
al..
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alleen door een hevig vuur dus verkregen kan worden. Om Kalk te
branden, voor het dagelijksch gebruik, neemt men gemeenlijk kalkneen, en in landen, die aan zee liggen, fchelpen. Van daar het onfieen,
derfcheid tusfchen fleen- en fclzelpkalk, welke, wanneer zij beiden
goed gebrand zijn, volkomen gelijk zijn aan elkander, daar de min.
mindere 'deugdzaamheid van den fchelpkalk tot verfcheiden metfelwerk,
alleen aan eene gebrekkige branderij moet worden toegefchreven.
Deze gebrande KnIk, met wnter behandeld, geeft de gebluschte
Kalk. Dit blusfchen gaat met opmerkelijke verfchijnfelen gepaard.
Wanneer men op gebranden of levendigen Kalk water giet, hoort
men eene fterke
fierke opbruifching,
opbruirching, de Kalk zuigt het water in, zwelt oP,
op,
barst, indien het ftukken
fiukken zijn, open, en wordt zeer heet, zelfs zoo.
zoodanig, dat brandbare ftoffen,
fioffen, welke er mede in aanraking komen,
vlam vatten. Bij het blusfchen van eene groore
groote hoeveelheid wordt
men ook fomtijds licht gewaar. Eindelijk vervalt
vervalt de Kalk tot poe.
poeder, of zoo de hoeveelheid water groot is tot een dikker of dunner
brei. In dien toefland
hij gehluschte Kalk. Dezelve is eene ver_
toe(1:and heet l1ij
verbinding van Kalk met water, (een hi/draat), welk laat!l:e daarin zijnen
{!:aat verloren heeft: van daar de groote hitte; want altijd,
vloeibaren {taat
als een ligchaam
Iigchaam van den vloeibaren in den vasten ftaat
fiaat overgaat,
wordt de warmteflof
warmte(1:of,, die de deeltjes uitZette en vloeibnar hield
vrij en voor ons gevoel merkbaar. In eene groote hoeveelheid water
wordt eindelijk de Kalk geheel opgelost en vloeibanr;
vloeibnnr; koud Water
geneemt er echter meer van op, dan heet, zoo dat, op de bij ons ge.
wone temperatuur des danlpkrings van 60° F., 778 deelen Water
water
't Kalk opnemen, terwijl daartoe van kokend water 1270 deelen noo.
noo·
elig zijn.
De Kalk neemt uit den dampkring langzamerhand het kool!tofzuur
op, en wordt dan eindelijk onoplosbaar en zoo hard als !teen. Gebluschte Kalk verliest daarbij een gedeelte van zijn water. Hierop is het
nut van deze zelfflandigheidals
zelfn:andigheidals metfelfpecie gegrond. Een zeker ge.
gedeelte zand, bij den Kalk gevoegd, bevordert dat hard worden nog.
nog,
vermits een ged'eelte
gedeelte der kiezelaarde, in het zand aanwezig, zich met
hetzelve tot eene foort van cement vereenigt.
De Kalk kan, door fmelten in be{]oten
be{1oten vaten, met zW3\'el,
zwavel, en met
de dampen van phosphor ,verbonden worden, door dezelve er door
te laten gaan. Men verkrijgt zoo een zwavel of phosphorkalk,
phosplzorkalk, welke
laat!te
laatfte de eigenfchap heeft, in het zonlicht geplaatst, hetzelve als in
te zuigen, en vervolgens in het duister te lichten. De eerfte
eer!te is een
geneesmiddel. Ook met andere zelmandigheden
zelffiandigheden gaat hij verbindingen aau,
aan, en inzonderheid met de zuren, waaruit dan onderfcheidene
zouten ontftaan.
ontfiaan. Volgens latere proeven be!taat de Kalk, even als
de pomsch,
pot3sch, foda en andere alkaliën, uit zuurll:of, verbonden met ee.
ne bijzondere metaalachtige zelf!l:andigheid,
zelmalldigheid, welke Catium
Calium genoemd
wordt.
wordt, en is dan een zuurflof metaal of metatlloxyde.
Het gebruik van dit voortbrengfel
voortbrengCel der Natuur is zeer verfchiUend.
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nebalve tot fcbeikundige proefnemingen, bedient men er zich.
~nder

anderen, in de Zeepziederijen en Apotheken van, om de 100gen van potasch of Coda van derzelver koolllofzuur , dat zich met
~en Kalk gretig verbindt, te berooven, en bijtend te maken. Het
voornaamfie gebruik echter is als metCelkalk, waartoe hij, zoowel uit
kalkfieen als fchelpell, in groote hoeveelheid gebrand wordt. Dit
/Jrflndm gefchiedt op verfchillende wijze, naarmate men den Kalk uit
kalkfieen , of fchelpen brandt, en niet minder !laar de verfchilIende
brandfiof, welke men gebruikt. Oudtijds deed men het veel in de
<>pen lucht, of in kuilen, doch thans alleen in ovens, welke cilindervormig van gedaante zijn in landen,' waar men hout gebruikt,
bij ons echter en overal, waar men zich van turf of Jleenkolen bedient, eenen omgekeerden kegel vertoonen, die van onderen met
tochtgaten voorzien is, en waarin de kalkileen of de fchelpen laagsgewijze met de brandilofworden geplaatst, en wel zoo, dat de brandfiof
de onderfie laag uitmaakt, welke aangefiokcll wordt. Het is voorts eene zaak van veel belang en nict minder moeijeliJk, juist te bepalen, wanneer de Kalk genoeg uitgebrand is. Eene verfiandige
regeling van het vuur, hetwelk inzonderheid niet te fierkmoet zijn t
zal hier zeer te pas komen, en men den Kalk voor genoegzaam gebrand moeten houden, wanneer de rook geen dierlijke reuk meer
'Verfpreidt, meer doörfchijnend en ligt wordt. Het· zoude niet kwaad
zijn, door het uitnemen van kleine proefjes Kalk, zich nog meer
van deszelfs toeiland te verzekeren. Met behoorlijke zorg behandeld,
kan dan de fchelpkalk tot dezelfde deugdzaamheid gebragt worden,
zelfs voor waterwerken, als de ileenkalk. Men moet echter de fchelpen vooraf zeer lang aan de werking der lucht blootgefl:eld laten,
waardoor zij van vele dierlijke befianddeelen en vooral van het zout,
hetwelk zij uit het zeewater ingezogen hebben, en dat doo: opllor"
ping van vochtdeelen, het hard worden des Kalks verhindert, bevrijd
worden. Door te lang of hevig branden wordt de Kalk doodgehrand , en ongefchikt, om gebluscht te worden. De fieenkalk i.
hier meer aan onderhevig, omdat hij meer aardachtige deelen bevat,
welker verbinding met den Kalk de voornaamfie reden van dit doodbranden is. Wie hierover verder onderrigt verlangt, raadplege Tee".
nologisch Handboek door J. A. UILKENS, uitgegeven door de Maatfchappij : tot Nut yan het Algemeen, I. 50. enz. en de daar aangehaalde fchrijvers.
KALKSTEEN. Onder dezen naam vereenigi: men alle roorten van
koolfiofzure . kalk, welke gedolven worden, onoplosbaar in water,
oplosbaar in falperer-zuur zijn, meestal met opbruiCching koolfiofzuur geven, en hetzelve door ecne fierke branding, insgelijks, los
laten, en dan in levenden of bijtenden kalk veranderen. Deze fiee.
nen behooren niet tot de hardfie, maar kunnen door het ijzer ge.
krast worden. Velen echter laten zich polijsten. ZU hebben ook
geen groot foortelijk gewigt. Tot deze delffioffen behooren voor-
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KALLIOPE. KALMUKKEN.
namelijk J. Kalkfpaath, l1etwelk kenhaar is aan zijne plaatvormige
gedaante, be!l:aande uit vlak op elkander liggende platen, of fchilfers.
~. Marmer, verfchilIend in digtheid, fijnheid van korrel en kleur
(zie verder MARMER); 3. Ka/kjleen, waarvan fommige tot het
branden van kalk, anderen als bouwfteellen gebruikt worden; .J.
Krift, enz.
KALLIOPE. In de fabelieer eene dochter van JUPITER en MNEROSVNE, eene van de negen zanggodinnen, en de godin van het heldendicht. Zij was de voornaamfte der mufen, en de befchermfter
der koningen, welken zij de gaaf der welfprekendheid en van het gezang mededeelde. Ook zangers en citherfpelers behooren onder hace en ,APOLLO'S lievelingen. Onder de afbeeldreis der zanggodinnen
keilt men KALLloPE aan de Tuba, welke zij in de eene, en aan het
heldendicht, dat zij in de andere hand houdt, alsmede aan de bloemen lauwerkranren, waarmede zij· is Dpgefierd.
KALMI]. (Ca/aminaris lai1Jis) De Kalmij of Kalamintrteen is een
metaalachtige fteen, licht geel of ros van kleur, en aardachtig van
{maak. Er zijn twee foorten van: de eene licht graauw, en harder,
dan de andere [oort, die ros of geel is, en eenige witte aders en
kleine knobbels heeft. Men vindt dezen fteen op verfcheidene plaatfen in Duitschlatld.
KALMOES-WORTEL.
(Ca!amus aroma!icus. LINN.) Een
lange, eenigzins platte wortel, welke omtrent de dikte van eenen
vinger heeft, en uit vele geleedingcn is te zamen gefleld. Dezelve
is aan de buitenzijde van eene bruinachtig groene, en, doorgebroken zijnde, van eene licht roode kleur, en fponsachtige zelfftandig_
heid. Hij heeft eenen bitteren fpecerijachtigen fmaak , en eellen
fpecerijachtigeo reuk, welke laatfle bij gedroogde wortelen des te
aangenamer is. Dezelve wordt hoofdzakelijk als een maag- en de ingewanden verflerkend middel gebezigd. De Indianen gebruiken de Kalmoes in hunne lanfen ,en houden
dezelve mede voor een verflerkend middel; doch zij is bij ons alleen bekend als een inmengrel in de Theriaca, en wordt zelden in
de winkels gevonden, in welke de gemeene .deorus doorgaans gebruikt
wordt; en van hier, dat men die plant, doch ten onregte, Ca/atn~ IIromaticus noemt, om welke reden dan ook het echte gewas,
door den naam van Calamus aromaticus verus, wordt onderfcheiden.
KALMUKKEN. Maken den merkwaardigflen tak van den Mongolifclten volksftam uit. Zij zelve beweren, dat hunne oudfle woonlieden tusrchen de Koko-Noor (blaauwe zee) en Tibet geweest zij.
Dit volk, het grootlle en magtigfle deel van Oelöt, moet lang voor
.Dfchingi$.chan, naar het Westen tot a:m Kfein-dzië, eenen heertogt
gedaan, en zich daar, en omftreeks den Cauca!us, verloren; doch
het overfchot er van, dat in Groot-Tartarije was achter gebleven,
van zijne Tartaarfche naburen den naam van cltalimik (afvalJig~) PQt.
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vangen hebben. Indedaad noemen zich de Ka!mukke:z nog tegenwoor-.
vltngcn
tegenwoor"
dig bij dien naam,
uaam, ofl"choon
be-..
offchoon Or/öts,
Or/iJts, welk woord echter dezelfde he
teekenis heeft, nog altijd
altUd hun eigendommelijke llaam
naam is. De Or/öts
Or/iJts
of Kalmukke:z
Ka/muHe:z verdeel en zich, ten minste feden de verwoesting van
het Mogo!fche
Mogolfche rijk, in 4 onderfcheidene hoofdtakken, die zich
Soo1!,t;arm en Torgoten noemen. Het grootfl:e
Chofchoten, Derbetet1,
Derbeten, Soo17,fjarm
grootil:e ge.
deelte der Chofchotfche Kal1l1ltkken
Ka/mukken heeft zich in en omtrent Tibet, eI)
en
Mil de Koko·Noor
Koko-Noor blijven ophouden, en moet, na de vcrdrijving
aan
verdrijving der
Sootlgar[che, onder Chinefche befcherming gebleven zijn. Het kleine.
SootJgarfche,
re gedeelte van dezen fl:am
il:am was reeds lang voorheen naar den vloed
Irrtisch getrokken, en geraakte eindelijk onder de heerfchappij der
Soollgarfche horde; nam met dezen :lan
aun den oorlog tegen China deel,
Sool1garfche
doch werd ook te gelijk met haar
ha~r veril:rooid.
veri1rooid. De onder de ChincCho[choten wordt
worde
fche heerfchappij nog tegenwoordig vereenigde horde Chofchoten
op 50,000 gefchnt.
gefch:!t. lVIen
Men wil, dat zij dezen naam
n:1am (krijgers, heIhel.
den) door hunne dapperheid, onder aanvoering van DESHINGIS,
DESHlNGIS, verworven hebben. Een
Eeu gering gedeelte van de Kalmukfche
Kalmukrche fi:uumen,
fiammen,
1759, aan de
omtrent 18,000 huisgezinnen, heefe
heeft zich, omfireeks 1759.
Wo/ga nedergezee,
nedergezet, en zich vrijwillig onder Rusfifche heerfchappij
Soongarfde Ka/wlI.fken
begeven. De Soongarfche
Ka/Illukken maakten, bij de verdeeling van
het
lI:longolifche rijk, 111et
mee de Del'brten,
Derbften, flechts eenen
fl:am
cenen enkelen
cnkelen fiam
bet 1I1ollgo!ifche
uit, die zich lacer,
twiseende broeders uit hunne vorstenlater, onder twee twistendc
vorsren4
familie verdeelde; en deze horde
her, die in de 17de,
IJde, en met den
hordc is het,
aanvang der vorige eeuw, een groot deel der overige Kalmukfche
{lammen,
fiammen, inzonderheid de Chofchots, Del'beten
Derbeten en Choits, aan zich onderwierp, en met de Mongolen, zoo wel als met
mee het Chinefche rijk,
bloedige oorlogen voerde, die echter met hare volkom ene onderwer.
ping en veri1rooijing
verl1:rooijing eindigden. Men hielde
hieldt ze voor de dapperfie,
rijklle, en magtigl1:e
magtig!l:e horde. De Derbetfche
Derbetfc!te Kalmukketl,
Ka/mukkefl, die in
het eerst in de fireken
D:reken van Koko-noor
Koko·noor hunne verblijfplaats had.
had~
den, trokken van daar, uithoofde van de Mongolifche onlusten,
naar den vloed /rrtisch,
/rrlisch, en verdeelden zich hierop in .22 hoopen,
waarvan de eene zich met de Soongaren vercenigde,
vereenigde, en ten laatfte
laatfre
met deze verftrooid werd; terwijl de andere zich aan de Ura!,
Wo/ga nederfloeg,
nederf1oeg, en zich voor een groot gedeelte met
Don en Wolga
de Torgoten verbond; doch naderhand er zich weder van affcheidde. De Torgotfclte
Torgotfche of Wo!gafche
Wo/gafche [{almt/Hen
[{a/11/tlkken fchij nen zich later. dan
de overige Kalmukfche takken, tot eelle
eene bijzondere horde gevormd
te hebben. Zij fcheiddcn zich al vroeg van de muitzieke Soongaren af,
Ifó/ga neder; fims
Î1ms welken tijd zij door de
en zetteden zich aan de Ifólga
Rtlsfen
Rtlsftn,, aan welke zij zich reeds in 1616 onderwierpen, Wo!gafclte
Wolgafche
Kalmukken genoemd worden. Toen, echter,
echtcr, de ondcrdrnkking
onderdrukking der
Rusfifche regering
rcgering ontevreàenheid
ontevreoenheid onder hen verwe1ne,
verwe1cte, begaven zij
zich in 1770 onder Chinefche befcherming, waar men echter al aanftonds geftrenge maatregelen
maatregelcn tegen
regen hen bezigde. Alle deze verfchilIende ftammen van Kalmukken ftondeu
reonden eertijds onder hUllne
hunne eigene Chans1
Cnans-1
ALGEMEEN WOORDENoB.
WOORDENB.
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Ook is er cene volkplanting \Tmr gedoopte Ka/intikken, waaraa11 di:!
RusfiCche regering, inzonderheid in het Orenburgsch gebied van hel:
itadhouderfchap Vjil, eene vruchtbare landftreek, benevens de [tad
Sttl.JIII"Opo!, ingeruimd heeft, en die zich in den jongCten tijd aanmer~
kelUk heeft uitgebreid. Behalve deze bevind zich nog, in hetzelfde
ftadhouderfchap, eene kleine volkplanting van J1rahomcdaanfde Kal1nllkken, welke uit cnkele prolèlyten, die de Kirgifen gemaakt heb.
ben. on tftaan is.
KAL YPSO. Eene dochter van ATLAS; die het eiland Ogygia,
dat {!'iep in den OCeû41l l~g, en zeer boschrijk was, b2woonde.
Schoon eene gcdin, leefde zij nogta!lS eenzaam en geheel afgezonderd van goden en menfcilen. Toen ULYSSES aan haar eiland
fchipbreuk leed, oil,ving zij hem zeer vriendelijk; verzorgde hem 7
en wensch(c hem bij zich te houden, ten einde hem eC11e eeuwige
jeugd en de onftcrfèlUkheid te fchenken. Dan, zijn verl::;;gen naar
het vadcrlm:d cn zijne gadc verzwaktc den i!1drnk van de hekoorlUkheden dcr godin. Zeven jaar, die hij gedwongen was~ bij haar te
blijven, fleet hij in komm~r en verdriet; doch eindelijk ontferm·
den zich de goden over den lijder. JUPITER zond MERKURIUS van
den Ol;ympus, mct last aan KALYPSO, om ULYSSES. na~r zijn vaderland te latcn vcrtrekkcn. Zij gehoorzaamde aan dit bevel; maar l1ieyf
eerlang van verdriet.
KAMEEL, of KEMEL. (Came!lIs Dro;rJcdarills.) Dit dier
wordt nog bier en daal' in /lzi,: , inzonderheid tllsfchen China en indië, in de woestijnen in hct wild gevonden, Cll is voor geheel het
Ooster;, en hetNoordeiijk billlJ<:nfl:e gcdeelte van fiji-iRa, het gewigtig.
fie huisdier, hetwelk juist all cs in zich vcrccnigt, waardoor het aldaar
van zulk een onberekenbQar nut is, dat geene andere dieren hetzelw
ve zouden kunncn vervangen. Het heeft eellen hult op den rug;
geene horcns, en de hoeven zijn ook niet geLee] gc[pkt(!n. Eehal ..
ve de 4 magen, die alle herkaauwende dicren bezitten, heeft het nog
eene vij fde, of waterzak, w~arin het voor 15 of J 6 dagcn voorraad
aan water. hetwelk zich niet met het voedfcl vermengt, kan opnemen, zoodat het in dien tijd niet bchoeft tc drinhn. Dil wmer wordt
in deze bewaarplaats niet vuil of fiinkcnd, maar blijft zond~r Nuk
of fmaak, en wordt, wanneer het dier eet of herkaamvt, geGlurig
uit dezelve opgchaald, om het vcedfcl te verdunnen. Dit voed fel is
het f1echt1l:e, zoo als doornen en l1rnikcn, hetwelk voor geene andere dieren eenigzins gefchikt is, en in de woestijnen in menigte
gevonden wordt, waarom het ook van kraakbeenige lippen en zulk:
tandvlcesch voorzien is. Voor aan de borst hebben de Kameelen eenen
grooten eeldknobbel, en 4 dergelijl~e klcinere aan de voor- en achterpooten, welke dienen. om er op te leunen, als zij moede zijn,
cf om er z'ch op ncder te leggen. Onder de voetzolen bevindt
zich eenen, met ecne dikke huid bekleedden, vlecschklomp, welke,
als een kus[en, den 1l10eijelijkcl1 gang in het hcete zand verligt. Een
last
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bst van l!l of 1300 pond is voor cenen Kemel niet te zwaar, daflf
hij met denzelven , in cenen zachten draf, dagelijks bij de I!l mij Ien
nflegt. Hij wordt voor het overige, zoowel om te rijden als om te
trekken en te dragen, gebruikt; knielt, bij het op- en afladen vall
den last, op het bevel zijns meesters, en wordt door de Arabieren
teregt het [chip der woestijnen genoemd. In geheele troepen, /(a·
tOliVanm genoemd (zie aldaar), vervoeren zij met de Kameelen alle goederen door de brandende zandwoestijnen van Ambië, en hUil
vleesch en hunne melk wordt door hun genuttigd.
Behalve deze Kemel is er nog eene andere (Came/us vactrianm) 9
die van den vorigen daarin verfchiJt, dat hij 2 bulten op den rug
beeft. Deze wordt alleen in het midden van Azië, tot aan de grenzen V9n Chintl, gevonden; vooral bij zeer grooce troepen in Bes[al'tJhië enz.; doch hij wordt minder tot lastdragen , maar meer, uit
hoofde van zijnen fnellen draf en natuurlijken zadel, om te rijden,
en bij de Ts/"tafe11, inzonderheid, tot een trekdier gebruikt.
KAMEEL of SCHEEPSLIGTER. Een werktuig, door onzen
landgenoot MERuwEs MEIl'IDERTSZOON BAKKER in 1691 uitgevonden, om fchepen van 100 ftUkken gcFchut over Pampus naar de
File/er te brengen; beitaande in eene foort van praam, of groot vInk
vaartuig, uitwendig de gedaante van een doorfneden, half langwerpig
rond hebbende, dat van binnen hol is. Aan iedere zijde van het
fchip wordt een Kameel gebragt, en door buizen met water gevuld;
zoodat het zinkt, waarna de buizen gefloten worden. Hierop wor~
den 12 tot 20 kabeltouwen, van het eCl1e Kameel tot het andere,
onder het fchip door.. en zoo fterk toegetrokken, dat de Kameelen,
die uit hoofde hunner gedaante daartoe gefcbikt zijn, digt OIU het
fchip /luiten, en met hetzelve één Iigchaam uitmaken. VervoI~
gens pompt men het water wêer uit de Kameelen, die, daardoor Iigter geworden, omhoog rijzen, en door middel der gemelde kabel~
touwen het fchip over de ondiepte voerell.
KAMELEON. Dit zeldzaam dier, tot het ge/l:lcht der Hagedisfen
behoorende , wordt in de Oost-Indiii, Noord-Afrika, en thans ook
in Spanje gevonden. Het is zeer loom en traag; houdt zich op
boomen en heggen op, en leeft van inFekten, die het met zijne
lange, kleverige tong behendig weet te vangen. Zijn ligehaam is
eenigzins zamengedrukt, en van knobbels voorzien, doch zonder
fchubben. Het heeft eenen langen llaan, 4 pooten , ieder met 5
vingeren, drie aan drie en twee aan twee vereenigd; eene wormsge~
wijze tong, die in eenen fponsachtigen knobbel uitloopt; geene tan~
den ~ twee groene bedekte oogen, die flechts eene kleine opening
bebben, en geen 1litwendig gehoorgat. Het wijfje legt van 9 tot
12 eijeren, die het in bet zand nederlegt , waar zij alleen door de
warmte worden uitgebroed. Men kent tot heden 6 fOOften van Ka.
meleons. De merkwaardiglle eigenFchap vail dit fÀier is zijne kleurver~
wisfeling; cn deze is zeker, en zelfs tot ecu fpreckwoord gewor.
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oen, zoo dat men van een veranderlijk mensch zegt: hi;' is gelijf
het Kameleon; doch het is bezijden de waarheid, dGt het dier eene
willekeurige kleur, of ilcchts diegene zon aannemen, welke het voorwerp heeft, waarop het zich bevindt. Zijne natuurlijke ldeur is eigel~lijk
die van ijzer, of fiaalgrijs ; maar het verkrijgt, vooral, wanneer het
getergd wordt, eene geelachtig- groene, zwartachtige, en oolr wel
I!evlakte kleur, voornamelijk daaruit ont!laande, dat het bloed als
dan in groote menigte uit het hart naar de uitwendige deelen van het
ligchaam !lroomt. Voor het overige heeft het Kameleon zeer groote longen, door welker op blazing het zich aanmerkelijk kan uitzet·
ten. Van daar de fabel, dat dit dier van den wind, of de lucht,
zoude leven, hetwelk men bovendien ook !lelde, omdat het den mond
altoos open heeft, hetgeen, echter, door de grootte zijner tong
veroorzaakt wordt. De Kameleons kunnen, even nIs alle i'mlipende
dieren, zeer lang, en zelfs 4 maanden, zonder voedfel zijn, hetwelk
d:1I1 ook aanleiding tot gemelde fabel gegeven heelt. Eindelijk verdienen nog de oogen van dit dier, welke het ieder afzonderlijk , en
ook beiden, in onderfcheidene rigtingen, fchielijk kan bewegen,
onze opmerking. De duurzaamheid van zijn leven is geheel onbekend; maar men kan met grond vermoeden, dat weinigen hunnen
natuurlijken eindpaal bereiken, vermits zij naauwclijks het groote getal hunner vijanden kunnen ontkomen. In koudere landll:reken , als
het lage Egypte en de kusten van Barbari;'e, verbergen zij zich in
den grond onder !leenen, waar zij eenen geruimen tijd onbewegeDe Indianen en Afrikanen befchouwen het
lijk doorbrengen. Kameleon als een zeer nuttig dier, en zien het met vermaak rondom hunne woningen de infckcen vangen, die hun zoo zeer tot last
verfl:rekken.
KAMER. Heet dat gedeelte Viln de binnenruimte bij het werpgefchm, in hetwelke de lading opgefloten is. Men heeft rolvormige
en kegelvormige Kamers; die van onze houwitzers zijn alle rolvormig en van achteren door eene halve bol gefloten en ongeveer half
zoo' wijd als het kaliber. Bij onze mortieren van 50 pond ft. is de
Kamer kegelvormig en zoo lang als de helft cIer geheele binnenruimte: van voren zoo wijd als IJct ld!bcr; doch van achtercn flechts
zoo wijd. Dij onze mortieren van 16 pond ft. is de Kamer rolvor_
mig en even zoo lang als zij wijd is, en van achteren door eene
halve bol gefloten. Bij ons mortiertje van 16 pond ijzer, is de Kamer
mede rolvormig, doch naar evenredigheid een weinig langer.
De ijzeren kogel- en fteen-lllortieren hebben kegelvormige Kamers,
bij welke eehter het onderfcheid tusfchen de voorfte en achterfie
middellijn zeer gering is.
'Men heeft in deze Imltfte tijden in Frankrijk groote mortieren ge.
goten, we!1re fpherifche en peervormige Kamers hebben.
Onze caronnades hebben mede l:amers, welke alleen olJtÎtaall door
dien het achterÎte gedeelte der ziel een weinig enger is als het over!-
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KAMERIJK, in het Frallsch Cambray. Eene fierke fiad met een
kasteel , in het Franfche departement du Nord, aan de rivier de
Schelde, en het kanaal van St. QUC1Jtil1. Zij heeft eenen bisfchop
en kamer van koophandel, 11 kerken, 2,993 huizen en 13,800 inwoners, die onder anderen in Ieder, batist, lianen, tapijten en vooral
in kamerdoek werken. In de hoofdkerk vindt men een gedenkteekelI
voor den beroemden FENELON, die er weleer Ge bisfchoppelijke waardigheid bekieedde. Het voormalig aarrsbisfchoppelijk paleis, het raadhuis, de citadel en de groote kafernen zijn [choone gebouwen. Er
is eene openbare boekerij, teekenfchool enz. Ook was het in deze aad, waar in 1573 de vrede tmfchen keizer KAREL V en den ko..
n:ng van Frankrijk FRANS I, waarbij zich Engelond voegde, ge_
floten werd. De beroemde ontleedkundige AME BOURDON en de
twee vermaarde beeldhouwers BALTHASAR en KASPAR MARS! werden
hier geboren. Van 1815 tot 1818 was het hoofdkwartier van het bezete
tingslcger der geallieerden binnen deze frad.
KAMFER. Deze is eene wasachtige, zeer vlugtige, doorfchijnen.
de, witte, zelffiandigheid, van eenen doordringellden eigenaardigen
reuk, heeten fmaak, onoplosbaar in water, oplosbaar in wijngeest en
oliën, en zeer brandbaar. Men vindt haar in vele gewasfen ; doch
overvloedigst in den Kamferboom van Sumatra, Japan, Borneo en
China; en van daar de naam dezer boomen (drbor Camphonfera Japan;ca, Laurus Camphora, Laurus Sumatrenjis) , en derzelver voor..
naam gebruik, om er de Kamfer uit te trekken. Op Sumatra, in
Japan en Bomeo zijn geheele basIchen Vfin deze boomeu, die dikwijls grooLer dan de zwaarfl:e eiken zijn. Om de Kamfer te verkrijgen, hakt men deze boomen om, fplijt ze van een, en vergadert dan
de groote uitvallende il:lIkken; vervolgens haalt men er de kleine
brokken uit, en fchraapt er eindelijk af, hetgeen aan het hom vast
zit. Deze Kamfer is zuiver, en zoo fierk, dat zij hare reuk en e.igenfchappen zeer gemakkelijk aan andere gekookte, dik gemaakte"
oliën mededeelt; en van daar de plamsh::bbende vervalfchingen. Min.
der zuiver en flr.pper is die Kamfer, welke men door koking en opheffing , uit het fijn gekapte hout en de takken der Kamferboomen, ver·
krijgt. Zij heeft derhalve eene verdere rafinering r.oodig , welke
voorheen, inzonderheid te Venetië, doch tegenwoordig ook elders,
maar het best te dmflerdam, en wel op deze wijze ge[chiedt: men
bevrijdt de ruwe Kamfer, door cene niet te fijne zeef, van de aanhangende, grove onzuiverheden; vermengt dezelve met gemalen krijt
of fijnen kalk in bijzondere glazen, die n,en van boven met katoen digt flopt, met blik en daarover geflrooid znnd bedekt, en vervolgens in een zandbad, op eenen daartoe afzonderlijk ingerigtcn oveu
plaatst. Na geëindigde opheffing en verkoclin!'; ècr f;laz Cll , worden dezelve gebroken, eu de Kamfer er uitgenomen, die IlU g-crdinec:d is, Het is
bekend, dat de Kamfer van een uit!teh:nd nut in de gc;;ccskundc is,
en ook tot het bewaren van natnrali...:n en pcitçrijen gdJfuiIu wordt.

B 3

KA

u
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KAMISAARDS. Is de naam dier lIervormden in de SeveJJ1Jffl,

die zich in het begin der 18de eeuw tegen de geweldenarijen der
kQninklijke bevelhebbers verzetteden, welke hen door een bovenmatig
hoofdgeld onderdrukten. Zij haalden de ontvangers des nachts uit
het bc:d, en hingen hen, met de taxatie-lijst om den hals, aan de
boomen op. De uitvoerders trokken, om ongekend te blijvel~, hunne rokken uit, en verEOonden zich in hunne bloote hemden; en van
bier hunne benanJÏng. lJ7hitcboys in Ierland leveren een foortgelijk voorbeeld op.
KAlVIPAGNE. Het bovenl1e achter-deel van een fchip, daar de vlag
wa~it; de plaats op een oorlogfchip, waar zich de trompNter bevindt.
KAMPECHEIlOUT. AfKomstig van een en Amerikaanfchen boom
(llaematorylu/Jt Cantpcchcnfe L.) Het hout is lHird, rood van kleur
en zwaar; heeft eegen min of meer zamentrekkenden en zoetachtigen fmaak, en is, na federt lang als verfftof in gebruik geweest te zijn,
ook eindelijk tor de geneeskunde overgebragt , alhoewel thans minder
in gebruik.
KAMPEN. Eene Nederlandfche l1ad in de provincie Overifsfe!,
nan de rivier den ljsJe!, die een weinig verder op met verfcheidene
armen in de ZttidCl'ZCC valt, en over welke eene fraaije, vaste, homen
brug ligt, die 723 voet lang en 20 breed is; in 1448 werd aangelegd, en, in 1734, gedeeltelijk weggefpoeld zijnde, eerlang vernieuwd, en van eenige losfe jukken voorzien werd, welke bij eenen
ijsgang door het ijs zelf worden weggef1:uwd, waartloor het meerder
ruimte verkr~igt, en de brug dus minder gevaar loopt. Kampen was
eertijds eene vesting, en bood in 1578 den graaf van RENNEBERG ,
langer dan eene maand, tegenftand; doch de muurrorens (waarom zi,j
ook de TorclIflad heette) en rOllCleelen zijn, en worden thans meestal
-iveggenomen. De ftad had voorheen eenen bloeijenden koophandel,
cn hare inwoners hadden, reeds in de 15e eeu w, 120 koopvaardijfchepen; doch door het verzanden van den Hsfel, en eenige ande'
re algemeene en bijzondere oorzaken, is de handel in verval geraakt,
hetgeen echter door de heerlijke weilanden, ten Westen en Noordwesten liggende, alsmede door eenige vrij belangrijke fabrijken, en
den handel in boter, matten enz. eenigermate vergoed wordt. Eene
fraaije, met lindeboomen bezette binnengracht, die aan heide einden
met den HsJèI gemcenfchap heeft, verdeelt de flad in de Oude ell
Nieuwe, welke laatlle ,. uithoofde der tuinen, minder digt betimmerd is. Er zijn hier tegenwoordig 2 gereformeerde kerken, de
13ovell- en Broederkerk met een klein torentje, in welke eerl1e een
monument l1aat, waarin het hart van den Nederlandfchen vlootvoogd
DE WINTER, een inboorling van Kampen, bewaard wordt; terwijl zij
tevens met een fraai orgel pronkt, hetwelk van een keurig zoogenoemd klokkenfpel ( clm'ion) voorzien is. De Buitenkerk is aan da
Rooll1schgezinden, die buitendien nog !! kleinere kerken of kapellen hebben, afgenaan. Ook hebben de LmherCchcil, de onlangs met:
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de Zwit1'ers vereenigde Doopsgezinden, en de Joden hunne kerkge~
bouwen; doch wordt de voormalige Fra111che kerk, alzoo die gemeente verloopen is, door het zangg~nootfchap gebruikt. Voorts
heeft men in Kampen eene Latijnfche fcl1ool, eenen plantentuin,
een ziekenhuis, een werkhuis voor armen, 2 proveniers'lUizen en 3
weeshHizen, waarvan een voor de Roomfchen. lIet Raad- en Tolhuis, welk laat!1:e aan den Hsfel !1:aat, en waarin oudtijds de huldiging van den landsheer gefchiedde, zijn opmerkenswaardig. De nieuwe toren !1:aat geheel alleen, juist in het midden der (bd; hij is zeer
fraai gebouwd, en heeft een uitmuntend klokkelifpel: men gaat er
onder door naar een groot 'plein, de nieuwe markt; en het is hierom, dat de trap alleen ter hoogte van het portaal buiten den toren
loopt, doch vervolgens in dellzelven fdiet. De deuwe !1:ads herberg en het zoogenoemde Collegie (waarfchijnlijk aldus genoemd, om~
dat de provinciale regering er om de 3 jaar vergaderde) zijn zeer goedelogememen. Het eerCle, over de gemelde brug llaande, heeft een aller..
aangenaamst gezigt op de Had, en bij het laat!1:e, aan dc nieuwe markc
gelegen, is onlangs ccne fraaije concertzaal gebouwd, in welke het departement van de maatCchappij tot Nut van hl t .dlgclIlccn, dat uit ruim
Bo leden befi:aat, en mede eene fpaarbank heeft, deszelfs vergadep
ringen hotidt. Aan het m,dere einJe van dit gebouw heeft men, boven de Latijnfche ("cholen, eClle, voor omtrent 30 jaar opgerigte,
Lees-bibliotheek, waarin mcn thans ruim ) 000 der llieuwfce werken
telt, en waarin elk voor een gering jaargeld kan deelnemen. Ook
heeft men hier eenc Teekenlchool opge:rigt, waarvan men zich veel
goeds belooft, cn is onlangs, behalve dc NederduitCche en Franfche
{cholen, eene afzonderlijke, wel ingerigtc 1'chool voor )oodfche
kinderen, doel' de Israelitcn zelve, met ccnige onde:rf1:euning van de
zijde der regering, tot fl:and gebragt , zoo als er ook eenc afdeeling
V3n het Groninger Israëlitisch genootfchap, ter bevordering van :/ledeli/ke befchaving, met eene boekerij voor dezelve, is daarge!1:eld.
Tot de fl:ad Kampm behoort medc het Kamper-eiland, waardoor
men, in den ruim!1:en zin, al de landerijen, cnsfchen de Oostelijke
en Westelijke uitwa~eringen van den ljsjel, ver!1:aat, hetwelk door
de aanfpoelingen der zee nog gedurig toeneemt; zeer vruchtbaar is
in granen; uitmuntende weilanden heeft, en de Had dus veel voor..
deel aanbrengt. KarJpen heeft van hier geene !1:edelijke belasting, hec
welk, gevoegd bij de gOé!dkoope levenswijze, en het gemak, dat
men hier alles krijgen kan, zulk een en toevloed van nieuwe bewoners veroorzaakt , dat men tegenwoordig bijna 7,000 inwoners
telt, en het moeijelijk valt, om eene gefchikte woning te bekomen.
De fl:ad is, federt 25 of 30 jaar, ongemeen verfraaid en verbeterd,
niet alleen, dat de huizen, over het geheel, merkelijk in aanZIen
gewonnen hebben, zijn cr ook verfcheidene fchoone gebouwen bij
gekomen, zoo als: dc fraaijc nieuwe vcel1poQrt. de hoofdwacht.
de gelloemde concertzaal enz., welke a!l~l1 onder befluur van den
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kundigen fiads-architckt, A. S
SORG,
(!CIlC
ORG, zijn opgcrigt,
opgerigt, dic
die tCvens
tevens (!ellC
zoo ficvige
fievige watcrkeering
waterkeering hcefe
heefe daargcficld,
daargeficld, dat, bij dc
de zw:wrfic
zw:wrfie overfirooming, geen
gecn wr.tcr, gelijk
gclijk voorhccn, in de fiad dringen kan. Dc
feheDe [ehecn van Alllflerdam,
AIllJlerdam, Rotterdam, Enkhuizen,
Ellk!mizcn, de Lemmer, Devenpen, op en
ter, Zutphen enz. varende, benevens
bencvens de fchuiten van en
cn naar de omplaat fen Zwolle, lJasfeit,
Gcncmuidm, Zwartjlllis, Steenwijk,
liggende plaat[en
Hasfeit, GC1ICllIuic!m,
brengcn veel lcvcndigheid
lcvendigheid aan, en voor.
voor~
Blokzijt
Blokzijl enz. vertrekkende, brcngen
zien de inwoners van allerlei bchoeften
behoeften;; terwijl de wandelingen buifchoon niet
nict zeer menigVlIJdig,
mcnigvuldig, zeer aangenaam zijn,
ten de fiad,
ftad, [choon
vooral die in den Nieuwen weg, welke met Justtuinen,
lusttuinen, warmocziers
warmoeziers
rond om de fiad zijn fchoou,
fchoon,
hoven enz. bezaaid is. Ook de fingels
lingels rondom
en de buiten-fingels,
buiten-lingels, voor een groot gedeeltc,
gedeelte, onlangs mct
met plantfoen
bezet.
KAMPFER. (ENGELBRECHT) Een
Ecn beroemd reiziger van de 17
eeuw, die te Lemgo geboren werd, en van zijnen vader eelle
eene uitmllntendc
muntende opvoeding ontving. In 1683 deed hij, als geheimfchrijver
bij een ZweedsclJ
gczantfchap, te land, eene reis door Rusland
Zweedsch gezant[chap,
llaar Perzië; bezocht hierop Arabië,
Ambië, llltfostan,
!laar
bdostan, Coromande!, de oeGanges, Java, Sumatra, Siant en Japan, in welk laarfte
Jaarfte
vers der Grmges,
land hij 2z jaar vertoefde. Hij keerde in 1692 in zijne geboortcftad
geboorteftad
terug; werd hier
hicr lijfartS
JU fans van den graaf VAN DER LIPI'E,
LJPI'E, en ftierf in
verdiellt inzonderheid
Slagtm. in het jaar 1716. Onder zijne fchriften verdiem
Gefl','Jic&:lis C1l
C1J befi·,'zrijl'ing
bcfl·,'trijl'ing van
t'C1n JaptJ
Japa 1); Lcm..
genoemd te worden:
wordcn: Gefl>,'tictkizis
go 1774, welk algemeen geacht werk reeds in !7:J.7,
1727, uit het handhet Engelsch
Engclsch overgezet, en
L01ldm in 2 deelcn
deel en in fofchrifc, in her.
fclHif~,
cn te Lom/elJ
1774 in de Duit[chc
Duitfçhe taal is verlio uitgegeven is, waarna hetzelve in 1'77+
{chenen.
fchenen.
KAlVIPGEVECIITEN.
E VECIITEN. Eene gewoonte, tlit
uit onkunde
onkundc allereerst
KAl\'IPG
geboren, door bijgeloof verder aangekweel:t,
aangekweekt, en
cn in vroegere dagen
CiJ ook hier te lande, in gebruik;
rloor b.ijkails
door
b.ijkans geheel Europa, en
doch waarvan
waarvnn het nadeel zich allerwege deed gevo.eie:J,
gcvo.cle:1, vooral ook,
wanneer tusfchcn
tusfchen den man en zijnen naasten, over voorregt of eigendom, twist ontfiond.
gefchil,
ontll:ond. Gewijsden, aangaande
r.ang:wnde het gerezen ge[chil,
Diet
niet voorhanden,
voorhandcn, of althans onbekend, zijnde, deed de geestelijkheid
uit[praak; doch deze, te onkundig, en te ongeocfend,
ongeoefend, om
beid uitrpraak;
de natUurlijke
middel,~
natuurlijke billijkheid tC
te raadplegen , !lam
Ilam een ander middel
[cr
ter be(]isfing
beflisling van gefchillell,
gefchill en, te baat. Eerst beschouwde men het
lot als iets heiligs, en als onder het onmiddellijk befiuur der Voorzienigheid fiaande; en van hier, dat men aan de veroordeelden, door
haar
baar van eenige anngetijgde
aangetijgde of onbewezene misdaad befchuldigd, eel110eijelijke proeven oplegde. Deze proeven noemde men Ju.
nige 1l10eijclijke
Jutlicia
onderîcheidenen
dicia Dei, of goddelijke regtîpraken,
regtfprakcil, en waren van onderfcheidenen
DETOOVEREN
aard, zoo als door ons onder art. BE
TOOVEREN is opgegeven.
Onder deze proeven behoorden ook, in Inter
later tijd, de Kampgevechbclloot,, WalJlleer
wanlleer de regter
regtcr bij mangel aan
nan geten , waartoe men beOoot
gccnc_ uitrpr~"k
uit[pr~"k koudc
koude doclI,
mrlllicr Vatl
doen, cu pJrtijclI
p2l'tijCll in deze lmllier
VaIl
tuigen geenc_
be..
bc
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beOisfing bewilligden. Zoodanige gevechten hadden plaats tusfchen
de twistende partijen in eigen perfoon , of daartoe gehuurde kamp.
vechters. Zelfs onder de vrouwen, wanneer zij onderling gefchil
hadden, moest zulks door dit middel beflist worden. Zij bedienden
zich alsdan van huurlingen, of, zoo de zaak hare eer, fchoonheid
en aanzien boven anderen betrof, traden de ridders voor haar in het
firijdperk , om de gunst der vrouwen te winnen. Deze Kampgevechten gingen zeer fl:atig toe, en fionden onder het opzigt van eenen
ambtenaar, kreitwilarder genoemd, die het opzigt over het kreit- of
kampveld had. PHlLIPS, Heer van Was[enaar en Burggraaf Vtm
Lei/den, bekleedde in 14!<o dien post, als een leen van den graaf
van Holland, en had dit ambt bij opvolging van zijne voorouders ontvangen. Het kampveld werd vooraf door middel van een touw afgefchoten, en het getal en de foort van wapenCn werden bepaald. Oud..
tijds vocht men met fiokken, doch naderhand met zwaardcn of degens. Voor het aangaan van den firijd moest een kampvechter.biechten en het Avondmaal gebruiken, en werd in den fl:rijd als overwonnen befchouwd, en dus de zaak te hebben verloren, wanneer
hij viel, of door zijne partij op den grond werd geworpen, of buiten de lijn van het kampveld gedreven. Langen tijd hebben deze foort
van Kampevechten fiand gehouden; doch zijn allengskens, door het
invoeren eener regtvaardige en verfiandige wijze van regtspleging, in
onbruik geraakt. De thans, helaas! nog phlatshebbende duëllen, of
tweegevechten, zijn nog een overblijffel van deze barbaarfche gewoonte; doch verdienen, uithoofde van onzen meer befchaafden en
verlichten leeftijd, nog eene grootere verachting.
KAMPHUIZEN. (DIRK R,\FELZ.) werd te Gorinchem in 1586
uit deftige ouders geboren; doch, na den çood van beiden, toell
hij naanweliJks 8 jaar oud was, onder het opzigt van eenen ouderen
broeder geHeId, die hem bij eenen kunstfchilder beHeedde. Achttien jaar oud zijnde, had hij reeds zulke vordcringen gemaakt, dat
hij zijnen meester zoo niet voorbij nreefde , ten minfie op zijde
]{wam. Op aanzoek echtcr van den Rector der Latijnfche fcllOOI,
die 's jongeIings bekwaamheid kende, zag hij van het fchilderen af,
en legde zich op het Latijn toe, w3arin hij het binnen 3 jaar zoo
ver bragt, dat hij voor het akademisch onderwijs vatbaar werd ge.
oordeeld. Hij vertrok naar de hooge fchooI te Leifden, en werd
een leerling van JACOBUS ARl\I1NlUS, wiens gematigde begrippen en
leerwijze hem het meest gevielen. Nu eenigen tijd hier vertoefd te
hebben, werd hij, op aanbeveling van gemelden hoogleeraar , onderwijzer bij de kinderen van den heer VAN LANGERAK , en, door zij.,
nen ijver, tevens diens geheimfchrijver; doch zijn huwelijk met ANNEXE!
ALENDORP , dochter van den Dortfchen leeraar G. ALENDORP, deed
hem naar Gorinchem vertrekken, waar hij uit het taal-onderwijs aal)
de jeugd, ten zijnen huize, zijn beHaun vond; bcHedende voortS
zijne fiJipperurell aan het lezcn der Il. Schrift, waardoor bij werd
TI :i
over.
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KAMSCHATI(A.
KAMSCHATKA.

ovargch:mld
OVQrgehanld , om de tot hiertoe uitgeflelde
uitgefielde plegtigheid van den Doop~
toedic:nèil. Khi\IPHUIZièN
door eenenleeraar te Arke!, zich ce
te laten toedil:lièil.
KAi\IPHUIZEN leg.
de vervolgens, op raad van velen, die zijne bekwaamheden kenden,
zich met ernst op het predik-ambt toe. Nadat hij ettelijke malen den
dienst in lPáterlalid
IYaterlal1d verrigt had, vertrok hij naar Utrec.~t,
Utrell.~t, waar hij,
door medewerking van den heer VAN LtJ.!\'GERAK,
LANGER.AK, den pOSt
post vall onLatijnfche fchool verkreeg, en gemeenzaam
derwijzer bij her 4Cle
4'ie Latijn[che
bekend geraakte met zekeren leeruar
TAURINUS,
AURINUS , op wiens aandrang
leeraar T
fchooldienst vaarwel te zeggen, ten
bij bellaot,
be floot , den [chooidienst
ren einde zich
met minder belemmering op het g"wigtig
ge:wigtig leeraar-ambt te kunnen
toeleggen. Hij predikte van tijd tot tijd, voor zijnen vriend TAUgemelde 112d
RINUS, in de Domkerk van gelr.e1de
f1:ad onder veel toeloop, en
werd vervolgens, door de bezorging van den heer LEDEI';nrmG,
LEDEi'mERG, in
lIet
het nabij liggend dorp Fleuten
Fleutm beroepen, waar hij, tot algemeen geJlOegen, zijn ambt 2 jaar had waargenomen, toen hem en zijns gege.
1loegen,
lijken.
lijken, bij openbare afkondiging, het prediken op lijfflraf
lijff1:raf werd verboden.
bekrompene om!landigheden,
omllandigheden, en
Sedert geraakte KAMPHUIZEN in l:Iekrompene
Amflerdam
zwierf van plaats tot plaats; doch hield zich meest te /lmflerdam
:zwierf
op, waar hij zich met het [chraal
fchraal inkomen van he t vertalen van
Latijn[che
Latijnfche bo~kcn
boekell moest behelpen. Na verloop van eenigen tijd,
fcheen echter zijn lot gunStiger
gunstiger te worden: hij trad in kompagniefchap met eenen
e()lJ~11 drukker en boekverkooper te Narden,
Norden , in Oostriiesland
Yrieslal1d,1 begaf zich derwaarts, en flaagde
Daagde in zijne onderneming zoo
gelukkig, dat hij nu met de zijnen een tamelijk
ramelijk ruim be!laan
genON.
b~llaan genoct.
Met den bekenden, verdrevenen Remonll:rantfchen
Remonl1:rant[chen leeraar GESTERANUS betoonde hij, dikwijls met gevaar van hun leven, de liefderijkNUS
zulk en , die door de pest werden aangetast, welke
fie hulp aan de zulken
Oost-Friesland !lerk
Eetoen in Oost-Pricsland
fierk woedde, en velen, en ook eindelijk !::e.
melden leeraar , ten grave fleepte. KA;\lPIIUIZ8N
KMIPIlUIZEN had echter niet lang
tegenwoordigell voorfpoed. De nadering van eeecgenot van zijnen tegenwoordigen
llige
Jlige Marsfeldfche troepen, met oogmerk, om
0111 alles te verwoesten,
Harlingen wijken, w::ar
w~ar hij zijne Stich.
8tiçh~
deed hem met de zijnen naar l1aïlil1gen
telijke
grootll:e gedeelte vervaardigde. Dan, ook
teli/ke Rijmen
Ri/men voor het grootlle
hier genoot hij flechts een jaar rust, wanneer
wal11~eer hij, om eenen hem gellier
vIngtte, en
fpannen firik
Ilrik te ontwijken, naar het eiland Ameland vlugtte,
hier 9 maanden met het vertalen van eenige Franfche boeken, en het
fchrijven zijner verhandeling: over
/zet ollbcdriegc!ijk
onbedriegeli/k Oordeel, door.
ovcr het
bragt. De ongezondheid der zeelucht noodzaakte hem, om van
vml
woonplaats te veranderen. I-lij
Hij verkoos DokkuJIl,
Dokkum, in Friesland,
Priesltmd, tot
zijn verblijf; begon hier, met overleg zijner vrienden, den vlashan.
del, die hem een eerlijk bellaan
beflaan verfchafte , en legde de laatfle
laatae hand
aan zijne StichteliJke Ri/men,
RiJmen, welke hij te Hoorn
Hoom liet drukken. Se.
Seeenigen tijd, op verzoek van zijnen
zijncn vriend,
dert onthield hij zich eenigell
den vermaarden fchilder MlEREVELD, te De/ft
Delft op, om zekeren
zekcren jon.
~lil1g, een bloedverwant van dezen, van eene
<joor zijne
eel1C zielziekte
zielzicktc qoor
zUlle
troost·
troost-

K A lVI T S C IJ A T

K

A.

27

troostredenen te genezen, in welk moeijelijk werk hij gelukkig llaag..
de. Na zijne terugkomst van daar maakte hij eellcn aanvang mer:
zijne Uitbreiding der Pfalmen, welke zijn laatfie werk was. Kort
l1a de volwoijing van hetzelve werd hij gevaarlijk ziek, en 1l:ierf op
den 9den van Hooim. 1626, in den ouderdom van 41 jaar: ecn kort
leefperk voorzeker, in vergelijking van zijne menigvuldige rampen
en wederwaardigheden; doch lang genoeg, om hem te doen reikhal·
zen llaar een vreedzamer vaderland. Hij l1ierf onder de duidelijkfre
blijken van godsvrucht en vertrouwen, en 's mans huis en graf werden, nog lang daarna, aan nieuwsgierige vreemdelingen vertoond.
KAMRAD. Noemt men bij de molenmakers zeker rad, waarin
tanden ftaan, die een rondfel vatten, hetwelk een ander rad omvoert.
In een uurwerk wordt een Kamrad ook wel kroonrad genoemd.
KAMTSCHA TKA. Een Schier-eiland, r.etwclk zich van de Oos.
lelijke kusten van Siberië 180 Duitfche mijlen lang, en in de groot.
fle breedte van 50 mijlen, ZuidwaartS in den Oceaan tot aan de
Kurilli[clze eilanden uitfirekt. Die Noord-oostelijk einde der oude
wereld werd eerst in 1696 door zekeren MOSOSKO, die met 16 Kofakken eenen togt derwaarts ondernam, naauwkeuriger bekend, en
in het volgende jaar aan het Rusfisch rijk cijnsbaar. Het i§ bijzon.
der gelegen voor den handel in pelterijen, heeft -in de baai Ámet[cha eeile uitmuntende haven, en is door zijn klimaat (liggende tus ..
fchen den 51 en 63 gr. N. B.) niet ongefchikt voor den landbouw; jammer maar, dat men dit land Dechts als eene verbannings..
plaats heeft befchouwd, en er geen andere partij van trok, dan dat
eenige Kofakken voor eenen geril1gen prijs pelterijen gingen inkoo 1
pen, om zich te verrijken; doch gelukkig is dit veranderd. Sedert de
vlugt van den bekenden BENJOWSKY, werden er geene misdadigers
meer derwaarts gezonden, en heeft men er verfcheidene volkplantingen
gevestigd, landbouw en veeteelt er ingevoerd, eu veel moeite ter hefchaving der inwoners in het werk geHeld.
Kamtfchatk4 wordt in de lengte door eene bergketen doorfneden.
van welke regts en links kleine rivieren in de /{amtfehatkafehe en Oe_
holzkifche zee firoomen. en die aan de Zuidelijke punt de kaap La.
retha vormt. In deze bergkete vindt men koper- en ijzermijnen,
en verfcheidene vuurbergen. De bevolking van Kamtfchatka kan
men op 2800 inboorlingen, en met de RnsfelJ, Kofakken en kolonisten op 10,000 zielen frellen. Eene eeuw geleden was het misfchien 20 of 30 maal grooter ; moetende deze ontvolking aan de
moorddadige gevechten, om het Rusfisch juk af te fchudden; aan
de vernielende kinderziekte, en aan de onnatuurlijke gewoonte der
heidenfche Kamfchatka[che vrouweu, om hare vrucht af te drijven,
worden toegefchreven.
De Kamtji:hatkadalen, een hatelijk geDacht van j}fongo!en, noemen
zich zelven; ItelmC11. Zij zijn goedhartig cn gastvrij; doch gevcn
zich aan de gl'offte I zilludijke l\l~tcll over; waarvan hUllne vraatlust
en-
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eB hunne onkuiCche danCen voldoende bewijzen opleveren. Hunne on.
reinheid gaat alles te boven. Ieder KmnCchatkad~als dorp (Ostroji:hok)
wordt door ééne familie bewoond, en be(l:aat uit verfcheidene Balagal1en, of zomerwoningen , die op palen gebouwd zijn, zoodat
men er langs ingebpte boomflammen in moet klimmen. In den winter kruipen de bewoners van 6 BalaganCll in eent! jurte, of winter woning, bijeen; befl:aal1de in een gUt, dat omflreeks 5 voet diep, en
rondom met een kegelvormig dak bedekt is, en waarin men alleen
komen kan, door tegen dit dak op te klimmen, en zich do'or den
fchoorfteen, in het midden van den opftijgenden rook, neder te la.
ten. De kleeding van de bewoners van f{amtfi:hatka beCtaat in vellen
van rendieren, of honden; doch hebben zij thans veel van de Rns.
fifche overgenomen. De vrouwen houden zich alleen met den hui~
felijken arbeid bezig; terwijl' de mannen den tijd in ledigheid doorbrengen, zoo lang hen de nood niet tot jagen of visfchen dringt, of
hen aanzet, om gereedfchap voor beiden te vervaardigen, needell
te maken, of huizen te bouwen. Hunne jagt bepaalt zich tOt fa.
bels, rendieren , walvisfchen en zeehonden; hun voornaamfie voedfel befiaat in visfchen , met vet van de beide laatfle dieren toebereid, .alsmede uit eel1e foort van deeg, van dunne berkenbast
gemaakt: het D1P' V:111 de berken is hUil meest geliefkoosde 4rank.
Onder de dieren van Kailltfchatka behooren vooral beeren, welker
vleesch gegeten wordt; wilde fch~pen, wier vellen den f{amtjéhatka.
dalen roe kleederen verflrekken, rendieren, hnen, marmotten, har4
melijnen, zwarte en roode fieenvosfen, wolven, fa'.:els, veelvraten, robben, zeeotters, walvisfchen enz. Voorts vele eetbare vogels, ganzen, eenden, hoenders, finakelijke visch enz. De hond
is echter bij hen het belangrijk!l:e, en het minst te omberen huisdier;
want, behalve dat zij het vel tot hUilne Ideeding gebruiken, bedie.
nen zij er zich oo!{ vun tot hun rrckvec, en [pannen 4 rot 8 honden
voor eene kleine neede, die 16 pond zwaar is, en een mensch kall
bevatten, waarmede zij ieder uur bijna eene Duitfche mijl afleggen.
Taml~e rendieren hallden de bewoners van [(amtji:hatka niet, of[choOll
all~ naburige volken daarvan zich bedienen. De groenccns komell
bier zeer goed voort; zijnde de tuinen der KO[.1kkell met kool, aardappelen, wortelen, rapen en aglll'kjcs· bezet. Er groeijen uit zicll
zelven vele foorten van bezien, wortelen, en nuttige kmiden. Hee
hoornvee tiert er bijzonder goed, en men vindt dorpen, die 70 tot
80 beesten hebben; ook heeft men er paarden en varkens, doch wei_
nig fenapen. - Hun godsdienst was, en is nog bij de weinigen, die
het Christendom niet hebben aangenomen, de Schamanifche; doch
ook de Christenen hebben hunne toovenaars, of Schamanen , nog
behouden. Ondercusfchen vindt men, nogtal1s, onder hen be.
wonderenswaardige godsdienstige dcnkbeelden, welke blijkbaar op
eene aloude overlevering gegrond zijn. Zoo geloovcn zij aan eenen almagtigen God, den fchepper der wereld, Ktttka genoemd;
doch
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doch vereeren hem niet, omdat de ontelbare Schamanilche Fetifchen
hUil daarin verhinderen; aan de onf1:crfelijkhcid der ziel, die zij tot
alle, zelfs tot de minst beduidende, dieren uitflrekken, en fprekea
eindelijk van eene algcmeene overf1:rooming der aarde, welke zij
verhalen, dat voor eeuwen heelt plaats gehad, en waaruit zich al.
lecn een paar menfchen gercd hebben. Zoodanigc dcnkbeelden zijn
bij zulke ruwe, venvildcrde mcnfch2n duidelijke bcwijzen van eenen meer zuiveren godsdicnst, welke misfchien, vóór dc natie uit
betere luchtf1:rcken verdrongen werd, haar eigendom gewcest;
doch door hare eigcnc vcrwildering en kinderachtige vrees, de dochter der onkunde mderhand in het Scho11lanis1JJtls ontaard is. Die
eitand maakt thans eenen kreits uit van het gouvernement IrktJzk, en
heeft cot hoofdf1:ad Nishny Noyogarod, aan den mond der Radunga,
met 3,000 inwoners, meeswl kooplieden, burgers cn Kofukken, al.
waar LANGSDORF ccne vcrlèhrikkelijke aardbeving bijwoonde.
KAI.VIUIS-LEDER. Eenc foon \'an led~r, hetwelk of in olie
bereid, of gelooid, en om deszl!!fs zachtheid en buigzaamheid, en
omdat het de zeep zonder nadcel kan verdragen, zeer geacht wordt.
Het echte Kmnuis-Ieder wordt van het vel van den kanlUisbok bcreid; doch ook van g-cmeene bokken., geiten-, cn zelfs fchapenvellen,
nagemaakt, en in Frankrijk, waar de bewerking er van een bijzonder berocp uitmaakt, Chamoifltre genocmd. Men gebruikt het Ka.
muis-leder ook, om dc kwik te zuiveren, welke men door deszelfs
poriën, die zeer dicht zijn, laat doorgaan.
KANEEL. Is de bast van eenen zeer fchoonen, aanzienlijken
boom CLat/rus Cil1namOl1Um LINN.), wclke op lIftllabar, 1I1artinique
en voornamelijk op Cei/OIJ, ter hoogte van omtrent 20 voet, groeit.
Hetzelve wordt tot ons ovcrgebragt in pijpen, dic gewoonlijk de
lengte van! tot If el, en de dikte. van eenen vinger hebben. Het
bezit eenell zeer f1:erken, doordringenden en verkwikkelijken reuk,
en eenen zoeten en eenigzins zamelHrekkellden fmaak. Tot de inza_
meling van het Kaneel bezigt men gewoonlijk de 3 jarige takken der
5 tut 8 jarige boornen Cwelke echter, zoo zij op ce ne fchaduwach.
tige plaats groeijen, den ondcrdom van 14 tot 16 jaar behoeven), die
men van de bnitenftc, graauwachtige, opperhuid zuivere, en vervolgens van den bast, door denzelven bij lange reepen af te f1:roopen,
berooft; latende mcn dien vervolgens in dc zon droogen, wanneer
De Kaneel-olie is zeer kostbaar;
hij van zelf in een krimpt. geldende 1 once in Cei/on omtrcnt JO gulden. Zij bezit al de kracht
van den bast als in één punt vereenigd.
KANELERINGEN. Zijn in de bouwkunst regt opgaande groe.
ven in zuilen of pilaren, bijzonder aan de .Tonifche eigen; offchoon
zij ook in de Corintifche en Rorneinfche zuilen voorkomen, maar
zelden in ge Dorifche en Toskaanfche gcbruikt worden.
KANEPHORAE waren bij de Grieken jonge dochters, die,
wallneer zij huwbaar werden, mandjes met rariteiten aan de godin
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DIANA aanboden, ten einde verlof te verkrijgen, om van levenswijze
te mogen veranderen.
KANGUROO. Dit dier, nog weinig hier te lande bekénd, nIs
zijnde eerst voor ettelijke jaren door kapitein COOK, gedurende zijn
verblijf op de rivier Elldea vour, ontdekt, heeft de grootte van een
kloek fchaap. Het hovendeel des Iijfs is zeer dun cn ongemeen teeder, het onderdeel daarentegen zeer grof en breed; en in deze bei.
de deelell is de trapswijze opklimming zoo fraai, dat hij als het
fchilderachtigfle van alle viervoetige dieren kan befchouwd worden.
De kop heeft eenige overeenkomst met dien van een' jongen das, zijn
voorkomen is zacht en vreedzaam. De voorpooten zijn zeer kort t
en van onder in 5 ongelijke klaauwen verdeeld, zoo dat het dier zoe als
11anden gebruikt, gelijk de apen; de achterpooten zijn lang en grof,
en de tbart is bijna zoo lang als het geheele lijf, dik bij den wortel,
maar langzamerhand afnemende, en eindelijk fpits toeloopende. Het
dier is met zacht en dik h~ar bezet, dat op den rug bruin is, als van
een wild konijn; doch allengs grnauw of grijs tot onder de maag en
den buik wordt.
Het opmerkelijldIe van den KangurOIJ is de zak, of bergplaats der
jongen, bij het wijfje, die aan den onderbuik hangt, vrij groat en
diep is. en van binnen twee tepels bevat. Elke dragt is flechts vlln
één jong, dat, wanneer het zich in den zak begint te zetten, on ge.
meen klein Is, en dikwijls niet groot er dan eene noot. In dezen
zak blijft het tot dat het eene aanmerkelijke grootte beeft bereikt,
wanneer het den kop uit denzelven !leekt, om het kruid, dat onder
zijn bereik valt, af te knabbelen, en nog langen tijd, nadat het reeds
loopen kan , nu en dan zijnen coevlugt tot den zak neemt. De
/{anguroo gebruike geen ander voedfel dan kruiden, en is een ongemeen {hel dier, dat fprongen van 28 voet wijd doen kan,
naar dat het zulks noodig oordeelt. In 1803 bevond zich een paar
van deze dieren te Parijs, die zeer gemeenzaam waren, en uit Enge..
land kwamen, waar zij in het Park van Kew, reeds zeer aan de
Iucht!l:reek gewoon zijn.
Volgens het verhaal van kaptein COOK, is het vleesch van den
J(angu1·oo een zeer goed voedfel , hetwelk veel met hertenvleesch
overeenkomt. Het vel van den /{anguroo maakt bijna het eenigfie klee..
dingfiuk uit van de bewoners van Nieuw-Holland. Men telt de vol..
gende foonen: 1 De /{angurus lahiatus, (GEOFFR.); 2. Kal1g.fuligino~
[us (PERON en LESUEUR); 3. K. Rufo-grise"s (GEoFFR.); 4. IC,.
Ruficoslis ; 5. K. EZ/genti (PER ON) ; 6. K. Fasciatus (PER. en LEs.)
KANI BALEN. Inboorlingen en bewoners van fommige der Antilifche eilanden, die de gewoonte hadden, om hunne krijgsgevangenen, of in den oorlog gefneuvelden, te eten. Door hunnen
omgang met de Europeanen hebben zij echter veel van deze barbaar..
fche gewoonte afgelegd. - In eenen figuurlijken zilJ verfraat men
door Kannibalen 11Jonfters.
0

KA ..

Î{

A NON.

31

KANON. Hierdoor verllaat men metale busfen , welke beo
Hemd zijn, om er zware Iigchmnen door middel van buskruid uit
VOOrt te drijven. Om deze vuurwapens vervoerbaar en in; het
algemeen bruikbaarder te maken , worden dezelve op daartoe ingerigte wagentjes, affuiten genoemd, geplaatst. lVIen maakt de
Kanonnen of van gegoten ij;~er of van kanon-metaal, zijnde een
mengCel van rood koper, geel koper en tin.
De rolvormige binnen holte, bellemd, om er het buskruid en het
geen men er uit [chieten wil, in te plaatCen, noemt men de ziel, en
de voorli:e opening der ziel, den mond. Om de lading, achter ill
de ziel geplaatst, te ontbrandcn, is eene kleine opening, die vall
bovcn van het kanon achter in de ziel uitkomt, het zundgat ge-.
noemt. Het metaal, dat het achterfte gedeelte der ziel omgeeft, is
bijna dubbel zoo dik als dat, hetwelk het voorfte gedeelt~ derzelve
omringt; alleen heeft men om de monding eene metaal.verfierking,
den kop genoemd. Ter' wederzijde van het Kanon zijn rolvormige
llitHeekCels, de tappen geheeten, en waarmede het kanon op het
affuit rust. Het metale Kanon heeft boven op twee overeind fiaande
ooren, die zoodanig geplaatst zijn, dat wanneer het Kanon cr aanhangt, hetzelve zich in evenv,igt beld'ldt.
Men noemt het Kanon naar het gewigt der kogels, welke men uic
hetzelve [chiccen kan; doch bedient zieh hierbij van de oude gewigten. Men heeft bij ons 24, 18, 12, 6 en 3 ponders. Van de vier
eerae kalibers heeft men belegerings- en vestings-Kanonnen, en
van d" drie laatfte veld.KanolJnen. De belegerings-Kanonnen (ook
wel l:lIJge Kanonnen genoemd) en de veld-Kanönnen (ook wel kor.
te Kanonnen geheeten) werden van kanon-metaal, en de vestingsKanonnen van ijzer gemankt.
De evenredigheid tus[chen het gewigt van het Kanon en die van
den kogel, welke men eruitCchiet, is als volgt. Bij het belegerings.
en vesting Kanon weegt de 24 ponder ongeveer 238, de 18 ponder
255, dl1 12 ponder 275, en de 6 ponder bijna 300 maal zoo zwaar
als de kogel. I3ij het veld. Kanon weegt de 12 ponder 15°, de 6
ponder 174, en de 3 ponder 182 maal zoo zwaar als de kogel.
Men gehruikt tot het voortfchieten der kogels eene hoeveelheid
buskrnid, welke bij het belegerings- en vestings-kanon de helft zoo
zwaar weegt als de kogel; terwijl bij het veldkanon de gewone
lading gelijk is aan een derde van deszelfs zwaarte. Wanneer men
het Kanon zoodanig rigt, dat de bovenkant van het metaal water.
lY.ls is (hetwelk men het vifier-[chot noemt) dan zal bij den 24 pon.
der de kogel op 975 [chreden antand den grond raken, en tot 2, 650
[chrerlen gaan.
Uit den 18 ponder gefchoten is de eerae opfJag des kogels op
92 5 fchreden, de verae amand 2550 [chreden. Uit den I2 pond~r
raakt de kogel op 875 [cbreden den grond en gaat tot op 2,400
[chreden. Hel Kanon van 6 pond [chiet zijnen kogel tot op 195 0 [chre.
rlen.
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den, doch de kogel raakt op 775 fchreden den grond. Bij de veld~
kanonnen raakt bij den 12 ponder de kogel op 8:?-5 fchreden den
dcn
lchredcn; bij den 6 ponder raakt de
grond, en gaat tot op 2,200 lchrcdcn;
kogel op 750 fchredcn
fehredcn dcn graad en gaat tot op 1850 fchreden,
fehreden,
en bij de 3 ponders is de eerl1e opf1ag des kogels op 675 fchreden,
fchredcn,
terwijl dezelve tot op 1750 fchredcn
fchrcdcn gebragt wordt.
Offehoon
dcn tijd te bepalen, wanneer men
Offchoon het 1ll0eijelUk valt, den
zich het eerst van het Kanon heeft bediend,
bedicnd, meent men echter mee
eenige zekerheid, dat zulks in de ecrflc
gefchiede
ecrfle helft der 14de eeuw gefehiede
der vijftiende eeuw maakte mcn
men Kanonnen, die
is. Op het einde dcr
zoo groot waren, dat men er zeer groote fl:eenen
l1eenen kogels uit konde
fehieten, ,en dat mcn
men er het buskruid met honderde ponden te ge-lijk in laadde. Naderhand ging men wel van deze verfehrikkelijke wijde Kanonnen af, maar maakte dczelve
dezelve nog zcer
zeer lang. Men gaf aan de
Kanonnen, naarmate de kogels,
kogcis, welke men er uit fehoot, de zonderhecte men de 48, 24, 12 en 6 ponders heele.
lingil:e namen: zoo heete
halve, vierde en achtl1e
aehtl1e kartouwen. Men had ook andere 48, 40 en
;:12 ponders: deze noemde men bafilisken, drakcn
draken en vliegcnde
vliegende dra.
ken; verder had men
mcn ferpentines,
fcrpentines, f1angen, halve en vierendeels flan..
gen, en eindelijk ook natters, firenen. vlllken, fperwers enz., beitemd
beftemd
Nederlandfche ponden
om er kogels van I~, 10. 8,6, 5, 4 en 2j NederlandCche
uit te fchieten.
aartshertog ALBRECHT VAN BEI]EREN, veran·
fehieten. De aartshcrtog
derde in de
dc Nederlol1d('f1 de benamingen van het kanon als volgt:
De geheele kartouw voor kogels van 20 Neder!. ponden, de halve
kartouw voor kogels van 10 Nederlandfehe
Nederlandrehe ponden, de vieren·
deel kartouw voor 5, en het achtfl:e kartouw voor 2i Nederlandfche ponden.
KANON. 13eteekent:
13eteckent: I. woordelijk een' maatregel, of rigtihoer. 2.
de lijst, in de Christelijke oudheId van de Bijbelfehe boeken vervaardigd, en ook deze verzameling van boeken zelve. In de RoomschKatholijke kerk verl1aat men er door de fakramenteele gebeden der
mis, en voorts kerkclijke
kerkelijke vcrordeningen.
verordeningen. 3. Een zangituk
zangftuk voor 2 of
meer ftemmen,
itemmen , waarbij de ecne
eene fl:em
item na de andere invalt, en hetzelf.
de gefl:adig herhaal t, zoodat znlk een gezang in een gezelfchap
zoo lang kan worden gerekt, als men goed vindt.
KANONIEK. Hierdoor verflaat men in de muzijk de wiskundige
leer der klanken, of die wetenrchap, waarin de toonen
tooncn als grootheden befchouwd, en
cn met elbnder vergeleken
vergelekcn worden; of ook wel
de leer van de verdeeling der klanken
klankcn naar derzelver uitwendige maat
maae
en verhouding. Voorheen fte
itc lde
ldc men in deze leer,
lcer, waartoe PITHA·
PITHAGORAS den eerl1en
ecrl1en grond legde, ongemeen vele waarde, en hield
hoofdwetenfehap in de muzijk. Ondertusfehen
OndertusCehen heeft zij
haar voor de hoofdwetenfchap
veel ter verbetering onzer rafels,
raCeis, en her daaruit zamengell:eld
zamengcll:eld COO'lfielfel, bijgedragen, en is zij nog heden van bijzonder nut bij lllUZijkale fpeeltuigen, waaromtrent zij, vereenigd
vercenigd met de Akuftik, de
grootte en gedaante der ligchamcn, en de ol1derfchcidcne dcelen,
deelen,
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waaruit de toonen moeten worden voortgebragt , bepaalt, weshalve
zij voor de fpeeltuigmakers, ook nog tegenwoordig, onontbee~
lijk is.
KANONIEK·REGT. Deze benaming is van het Griekfche woord
ktillolZ afkomstig. waarmede, Ol;der anderen , de inllellingen der
kerkvergaderingen worden aangeduid. In de eerlle eeUWQn des
Christendoms waren de bedienaren der kerke aan den wereldlijken
regeer en de burgerlijke wetten onderworpen, zoo dat men toen
nog geen kerkelijk regt had, in den tegenwoordigen zin. Daar echter het gezag der geestelijkheid, in later tijd, aanmerkelijk toenam.
en deze eenen Haat in den Haat begon te vormen, was men er zorg.
vuldig op bedacht, om de beOuicen der oude kerkvergaderingen te
verzamelen, ~en einde zich van dezelve als eene wettige bron te bedienen, waarop men zich des lloods, ter ftaving van zijn gezag.
konde beroepen. Inzonderheid zorgden de paufcm voor de bewaring
der verordllIlingen hunner voorvaderen, die hun in het vestigen der
hirarchie zoo meesterlijk waren voorgegaan; en zoo omftond, van
langzamerhand, het kono,';ek. of kerkelijk .regt , waarvan ver[cheidene
verzamelingen bekend zijn. Diegene, welke nog in de Katholijke
landen hee meest gebruikt worden, ecr beOisfing van kerkelijke za..
keu, en zelfs bij de Protestanten nog iu vele gevallen worden geraadpleegd, werd in de duistclrlle tijden der middoleeuwen, van de
12de tot de qde, il1 Italië bij eengllbragt, en bevat ver[cheidene
de~len, waarvan twee de voornaamfce zijn, als: 1 het zoogenoemde
decreet van GRATIANUS, dat is: eene verzameling van kerkelijke wee.
ten door den monnik van dien naam, uit beiluiten van concilien en andere oude werken, ontleend, en lIS 1 te Bologna door hem bekend
gemaakt; en 2. de Decretalen, waaronder moo verzamelde ver orde ..
ningen. van Roomfche pau[en verftaat.
KANONISATIE. Heilig.verklaring, (zie aldaar) ,waarbij wij
hier nog voegen, dat de afgefiorvene vooraf zalig gefproken worden; gefchiedende de Heilig-verklaring, of Kanonifatie, eerst verfcheidene jaren na hunnen dood. Zoo verwierf nog op het einde
der lEde eeuw de beruchte bedelaar LABRÉ deze onverdiende eer.
en zoo werden ook nog na hem, in J 795 ~ de kapucijn BERNHARD
VAN OFFIDA, in 1694 gefwrven, en in 1803 de kardinaal J. M.
THOlllASI onder het gctal der heiligen geplaatst.
KANT. (IMMANUEL) Een der beroemdlle mannen der afgeloopene eeuw, op den 11 van Grasm. 17!24 te KQningsbergen~ in Prttisfen,
geboren. Reeds op het kollegie Fredericianll7n onderfcheidde hij
zich door een zeer goed geheugen en een helder verlland , en beoefende inzonderheid de ouden. In het eerst bepaalde hij zich, uit
noodzakelijkheid, tot het godgeleerde vak; doch dit liet hij in later
tijd varen. In 17'55 trad hij in zijnc geboortelbld als akademisch
leeraar op, en baarde door verfcheidene verhandelingen en fchriften
eerlang veelopziens, waarna hij in J 770 als Hoogjeeraar in de redeIt.LGEMEEN WOORDENJI.
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neer·, bovennnttmr. en wiskunde werd aangefield, en redert, tot
aan zijnen dood, die den 12 van Sprokkelm. 1804 plaats had, on_
ophoudelijk in den dienst der waarheid werkzaam was, waarom men
hem, met het volae regt. den Koningsberger wi.lsgeer genoemd
beeft•
.Behalve door nndere, verwierf hij vele verdiensten, door zijne Kfi.
tik der ,"einell J7ermmft, waarbij vooronderlleid wordt, dat de wijsgeerige kennis uit de rede, geheel afgefcheiden van de erl'aring, voort.
vloeit. Het a/gemeene en 1IOodzakelifke in onze kennis, leerde hij,
kan niet dan door ervaring verkregen, gedacht worden, en is derhalve !lIbjecth'. De noodwendigheid in onze denkbeelden (Urthei.
Ie), of de obj~ctive betrekking derzelve , welke met alle algemeen
geldige en noodzakelijke denkbeelden verbonden is, is gcene objectil'c
realiteit der kennis, of objectil'e ken11l's zelve. De grenzen onzer ken.
nis liggen dus in de ziel, of het eenige voorwerp van wijsgeeri.
ge kennis is dezieJ, volgens hare zich ,'er/ool1enrle ( erfcheil1el1rle)
werkzaamheid. Tot deze bepulende gevolgen (Relultate) gcraakte
bij op deze wijze. Voor~crst fcheidde hij hetgeen de zinnen cn het
ver!l:and nan onze denkbeeldcn deel hebben, en in de zicl onafgcfcheiden is, door psychologifche ontleJing van elkander. De beo
fchonwende rede, of het keIl vermogen, verdeelt hij in zil171e/ijHeid
(als het vermogen van aanfchouwing) en in het verfland (als het
tlenk!'el'J11ogen); zoo als ook het kenncn zelf in aanfchouwen en denken
gelegen is. Door de aanfchollwing onderfcheiden wij de flof, wd ..
ke door de gcdurige gcwaarwording tot de ziel wordt overgebragt ,
van dcn vorm, die tot onze zinnelijkheid zelve behoort, en hierna
ook het zinneliJk voorwerp van de oorfpronkelijke en 1l0odza1>elijke
,,~oI'JI'aa,.dm vlm het zil1neli.jk at11l[choulI'en, (dat is: tUd en ruimte.
benevens derzelver menigvuldige bepalingen), welke de vormen der
zinnelijkhcid, of de trallScendentale objecten genoemd worden, die alleen ;n ons ze/l'en liggen, onafhankelijk van en "OOI" alle ervaring, en
volgens welke wij ons de wereld en hare verfchijnfels voor!l:elIen.
Het ,'erfland is het zelfwerkend voor!l:ellings vermogen , waardoor
wij de door onze zinnen ontwaarde Hof verbinden, en is bij deze
verbinding aan oorfpronkelijke voorwaarden gebonden; aan de Icathe.
goriën, of "Or1l1C11 "(111 het ,'erfland, welke KANT meesterlijk Olltwikkeld heeft. Volgens beiderlei vormen worden de voorwerpen
van ervaring door OIIS bepaald: wij kemlen dus de dingen alleen,
zoo als zU ons toefchijnen, en wij ze naar de wettcn van onzen geest
moeten denken, en niet zoo als zij zijn; over her algemeen (Jechts de
ver[c1tV"n(e!.( en niet de dil1gen op zich ze/l'en. Door deze vormen echo
ter fchrijfc het ver!l:and aan de Natuur wetten voor, zoo namelijk, dat
zij overal volgens 'deze moeten g~dacht worden; en in deze wetten
be!l:aat de eenig!l:e kennis a priori, of wijsgeerige manier van kennen;
want de befchotlwende rede is zelve hct ltoog(l~ denkl'er1110gm (e<'l1
meer verheven ver!1and), hetwelk naar 'JIoljlrektc eenheid door denk.
~~e!.
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hulrlm Ilrccfr. Dan, deze denkbeelden, de voortbrcngrels der hefchouwende rede, bezitten geen met hun o)l(!runjlcm1l1cnd object ilJ
het gebied der ervaring, en men mag van dezelve geen cOlljlf/ti/iv gebruik maken, QID wezenlijke voorwerpen, die buiten het gebied der
ervaring liggen, (transcendentale voorwerpen) door bun te leeren ken.
nen: zelfs geraakt de rede met zich zelve in volkomen tegenfpraak,
wanneer zij van die denkbeelden een conjlitfltiv gebruik wil maken;
hetwelk KANT door zijne zoogenoemde Antinomien heeft getracht aan
te toon en. De zuivere rede verkrijgt dus alleen door die denkbeelden
,"egulntive (regelende) beginfels ter uitbreiding der ontvangen kennis, en
kan dus, over het algemeen, buiten het gebied der verfchijnfels, nooit tot
eene zekere kennis doordringen, en iets objectivs waarachtigs aangaande
God, vrijheid enz. bepalen; want dezc zijn louter denkbeelden. Dan de
rede is ook practisch beoefend, in zoo ver zij den wil, zonder dwang,
tot de betrachting der deugd bepaalt, welke haar de gelukzaligheid waardig maakt. Wat nu de befchouwetlde rede niet kan aanwijzen, dat doet
de beoefonellde; want door het beoefenend vermogen der rede (zedelijke vrijheid) fcreefc de mensch, verre buiten de grenzen der ervaring, naar eelle bovenzinnclij ke volmaaktheid; en dit fireven overtuigt hem van de wezenlijkheid van het denkbeeldige en eener verIlandelijke wereld; terwijl de deugd, welke door eene wet der rede
ti priori geboden worde, flechts met gelukzaligheid verbonden, het
hoog!1:e goed uitmaakt, en voor' welke verbinding, daar deze niet van
ons afhangt, wij eene Opper1l:e oorzaak moeten aannemen, welke alleen het'vohnaakr1l:e wezen, de Godheid zijn kan. Deze overtuiging, echter, is geen be[piegc!end kefmet1, maar een werkdadig (praktisch)
rede.geloof, en dus ook de wijsbegeerte, over het lIlgemeen , alleen
tOt de kennis onzer zedelijke natuur , en de oorfpronkelijke verfiandsvormen, bepaald. Er is derhalve geene eigenlijke fpeculativt
(befchouwenrle) wijsbegeerte, of boven-natuurkunde; maar alleen
eene krilik derzelve. Manf, - vraagt wellige iemand waardoor
kennen wij dan de praktifche rede en haar vermogen? Alleen door
de theoretifche, die toch met de praktiîche één vermogen is. De
rigting, welke hier KANTS onderzoekingen namen, leidde hem, voornamelijk, tot de ontwikkeling der praktifche wijsbegeerte. (fliertoe behoort zijne Grttndleglt1lg der Sitten, Riga 17B5), tot welke hij nu ook
de god,dienstige wijsbegeerte venvees , namelijk, tOt eene 1l:rengere
en zuivere ontwikkeling der zedekunde in eenen meer bepadden
zin, en tot de zedelijke denkbeelden van plige en zedelijke wet,
welke hij de katlzegorisclze impemtiv noemde, en waarbij zich zijn
firenge, zedelijke zin ten allerduidelijksee openbaarde; [choon men
niet kan ontkennen, dat zijne befchrevene deugd fIerhts naauw gezette
gehechtheid aan de wet, eene handelwijze om der wet wille is.
Zie daar kortelijk de grondtrekken van KANTS denk wij ze, welke
hij in zijne beide voornaam!1:e werken, [(ritik der ,"dlJelt Yemunft,
enK,.itik de,. practifchr!Jl Pi:rmlJlft, heeft ter nedergefl:eld. Zijne
C 2
ove·

;;6

KAN T E L A A R.

(J.)

overige gevoelens, omtrent afzonderlijke wijsgeerige onderwerpen,
zijn :1~n gene Ol,dergcfchikt. Zij ae A/itrepologie iJl progmatlji'her
Hillji'cltt bevat cellen fch::t van keurige :l:'l;m::rkingcn uit het gebi"d
gebi'?d
der hoogcrc mcnfchen-kcnnis, en is meer in den Fopul~iren vorm van
ecn l~esbock gcfchrevcn.
gefchreven. ZUnc meestc kleinere verhandelingen, meestd
a::nl1lerkingen, zU n in zUne kleinere
zeel' rijk in fcherpzinnige en fchoone a:\nl1lerkingen,
(m;l1;gsberg lmd Leipzig, 1793, 3 dcel.) en in de van TJEFfchriften, (lal1igsberg
TRum, uitgegevene verzameling, (Halle, 1799, 3 dee!.) vervat.
De wijsbegeerte van KANT \'ol,d vele tcgenllandel's in Duitsch/and,
waaronder FEDER, GARVE, PLATTNER, FLA1'T, .TACOllI, HERDeR,
HERDER,
en inzonderheid G. C. SCHULlE, de voornaamfle
voornaam:1e waren; doch ook
weldra daar en elders een n0g grooter getal aanhangers. In Frank.
f'ijk en Engeland maakte zij weinig opgang; doch zoo veel te meer
in Holland
Ho/land en de NoordCche rijken, In Konillgsbergen heeft men, bij
gelegenheid eener plegtige gedachtenis-viering van K.1i\T,
K.1NT, zijn borstbeeld, door SCIIADOW uit Kararisch marmer vervaardigd, in de dom.
univerfiteits-kerk, waar 's mans fl:offelijk
en univerfiteits.kerk,
fl:offdijk deel rust, geplaatst, cn
alzoo een gedenkftuk van openbare ven~erjllg voor hcm
hem opgerigt.
lVfcn kan over het karakter, de verdiensten en het leven van KAl'\T
nalezen E. BAROWSKI, JACHMAN, alsmede de hoogleeraar
hooglecraar HERllARTS,
welke laatf1e thans zijnen leerfl:oel in Koningrhel'getJ vervult.
KANTELAAR , (JAKOBUS) die, als geleerde 1 redenaar en èichter
eene hoogst lolfelijke melding verdient , werd op den !!:!ll:~n van
Oogstmaand des jaars ]759 te Amjlerdam geboren, en, om zijnen
uitftekenden ~anleg tot de letteroefeningen , tot de beoefening der
godgeleerdheid opgeleid. Na zijne fl:udien eerst te Amjlerdam,
en daarna te Lef/dm,
Lei/dm, met den grootl1en lof voltooid, en van zijne
vorderingen, in de Oosterfche talen en uitlegkunde des Bijbels, eene
fchitterende proeve gegeven [e hebben, door de uitgave van Zijll
SfJeci;'I1en objè1'vationll1ll
objè1'vationu1ll criticarum , ad fJuoedam Po T. loco, werd
hij tot proponent aangenomen, en weldra tot leeraar bij de HervormNoord·Ho!!and, en van daar in
de gemeente te IFésterwoude in Noord-Holland,
1783 bij die van Almelo in Overijs[el beroepen. Hier verdedigde
hij, bU de fl:~atkundige gefchilIell
gefchilIen voor en in het juar 1786, met
ijver de uak van de voorftanders der vrijheid; hetwelk ten ge_
volge b~d, dat hij, bij de herfl:elJing der vOl'i!::e
vOl'i!::c orde van n,.
ken, door Pruisfifche tusfchenkornst, in het ja~r 1787, ger~dcn
ger:~dcn
vond, van zijne bediening amand te doen. Nu zette hij zich
als ambteloos burger te Amjlerdam neder, en bragt aldaar, ea
ca
later te KampeN, verfcheidene jaren in de vreedzame beoefening der
letteren door, aan welke hij door de uitgave en bewerking van onderfcheidene febriften
derfcheidenc
fcbriftcn gewigtige diensten bewees. Ecnige jaren ach.
tereQn was hij de verzamelaar. en voorname hewerlicr, van het beo
oordeel end Ietterkm,dig tijdfc;u'ift, getite:d
getiteld Fáder/alld/ene
Fáder/and/ene Bibliotheelt
"(Jn weu,l[chap, kUil st en [maak, en bragt hetzelve door de on par·
partijdigheki, befcheidcnheid, juistheid en bondight'id der daarin gepraat.
fie
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inhOl~d van
fie beoordeelingen, door den keurigen
keurigcn en belangrijken inhOl'd
het mengelwerk, tot ecncn
eenen zeer hoo~e;J lr.lp "a;1
\"a;J ~c:jting
aanzicn.
~c:lting e11
Cll :J:mzi0n.
l79[ (om van ver!cheidcnc
verfcneidene kec!rige
kec1rige v
v,rta:i:;gcn
In het jaar 179l
crtali:;gen van bebcWt welkc
welke hij zijne pen leende e.l
e,] die !Jij
bij deels
langrijke werken, .tot
met 'aanmerkingen,
verrijkttc, niet te gewagen) behdde
bcha2lde bij bij het
bet
-aanmerkingen, verrijlmc,
dich:lievend ;;enootfdwp,
genootrchap, !{umt
/{zm,t !J!Jrdt
lVJrót door AI'ArLeijdfche taal- en dichtlievend
heid verkregen,
verlo'egen, den gouden eerpenning
eel'penning voor eene
cene 1'er,'ztllJdelillg
~'er.'zallde!hlg ov(r
OV(r
het Herdersdicht, welke eerst in 1813,
IS '3, in het II d. nn
vnn dc
de l!/erIYerken der Hollandfche
1'all Jr,1aijl'
Ho/lalldfehe maatfc!lOppif
maa/fe/zappij "all
fr.1a;jc latnste!l
kllllSte:z en
m weten.
{cJzappen
e11 gehcel
geheel oorfpron.
üorCpron.
fchappen uitgegeven, en wegens haren gelukkigen en
kelijken aanleg, de kieschheid van fillaak,
finaak , juisth
jllisth eid van oordccl
oo~deel en
cn
uitgebreide belezenheid, daarin a!lerwege uitblinkende, door deskunontvangen werd.
Gelijk hij zich
digen met de hoogrte
hoog([e toejuiching ontvangcn
wcrd. GelUk
re~ds door verfcheidene !lllkken,
f1:11kken, in de werken van hN
het Crraks
ftraks
vroeger reeds
met lol
101 Inti
hrrd begenoemde Leijdfche genootfchap gedrukt, als dichter mct
be*
l,end gemaakt, zoo verwierf hij zich in 179~. als redenaar,
redenaar. gccnen
gcenen
minderen roem door de uitgave der allczins
allezins voortref}èiijke
voortreûèiijke redevoering,
rcdevoering,
welke hij in dat jaar, als voorzitter der maatrchappij tot Nut "flII
1'/111
het Algemeen, had uitgefproken:
Ver/h°,'zduf!,' op
uitgerproken: over den Inl'loi'd
fliP/ocd der Verf/dring
het lot der vrouwen en
ge/uk. Grootelijks werd (iie
elJ het huwelijks geluk.
liie roem
nog vermeerderd bij het in het licht verfèhijnen
verfdüjnen der Lofrede,
Lofrcde, wel,
ke hij in het
bet jaar 1794,
1794. op uitnoodiging van het meermalen genoemgenoem.
leermeester
de Leijdfche genootfchap, hield op zijllen
zijncn voormaligen leenneester
en beftendigen
beCtendigen vriend, den hoogleeraar H. A. SCHlJLTENS.
SCIHJLTE.NS. Van 1793
tOt
tot 1796, gaf hij met zijnen bijzonderen vriend, den vermaarden
IiC:Jt de zoo gunsti~ bekende
bekcnde
dichter R. FEITH, in 3 ftukken in het Iic:lt
Bijoragen
KlImten en fJ7etm{chappen.
Bijdragm ter bevordering
be)Jorderillg der Schoone
SchoO/Je KUflStCII
fYctm{chappm.
waarin verfcheidene fraaije
fra~ije en belangrijke [mkken.
fmkken, tot
tot de theorie.
vooral der dichtkunst en welfprekendheid"
welfprekendheid' betrekkelijk,
bctrekkelij~, uit zijne pen
gevlo~id, voorkomen. In het 3de (tuk
OÖk df}t
rtuk vindt Ill~}1
nl~}l oàk
da,t roerend
dep doód 1'flIJ
van e(J1I
eQ.J/ kinJ,
"eenvoudig verheven gedicht, op dqz
kin3, h~tgeen
en ·eenvoudig
nevens de boven vermelde proeven' van zijn dichtvermogen ; het
zoetvloeijend, krachtig en geyoclig
geyoelig dichtfruk,
dichtfmk, waarmede hij in 1791
de echtvcl'bindtenis
echtverbindtenis van
va .. den beroemden P. NIEUWLAND
NIEUWLAND bezong, en
eu
SCHIl\lMELPENNINCK, in 1805
ook de echt dichterlijke Ode aall
/Ja/l SCHIl\ll\lELPENNINCI{,
vervaardigd , hem eenen onderfchcidenden
onderCcheidenden rang onder de beoefenaars der Nederduitfche dichtkunst waardig maakt.
De omwenteling van 1795 had ecnen aanmerkelijkcn
aanmerkèlijken invloed
op zijn volgend lot. Geroepen, om wegens de provincie
provincic 0veri.isftl tal'
verfjsfol
ter eerfte Nationale vergadering
verg:!dering op te trcden,
treden, verwierf
Mj
rlij zich
Zich door zijne kunde, werkzaamheid, ftandvastigheid in hee
het
verdedigen der
del' beginfelen van regtvaardigheid en gematigheid , en
de kracht zijner mànnelijke
mannelijke welfprekendheid, waarin hij door zeer
weinigen geëvenaard,
g'!ëvenaard, door niemand overtroffen
ovcrtroffen werd, zoo zeer
lJet
het algemeene
al!-icml1ene vertrouwen
vertromven en de algemeen hoogachting,
hoogachting , dat hij.
bij de zamcnroepil1g
zamcllroepÏllg der ~weede Nationale vergadering"
vergadering·, door niet
minC 3~
min'
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clan veertil.!n
minder dan
veertien kiescollegicn,
kiescollegien, zich de waardighcid
waardigheid van volkvel'tevolkverte.
opgedragen. Ook nu
geulI'oordigcr of deszelfs plaatsvervanger zag opg\?dragen.
gelllVoordiger
begreep hij, zid
moeten
ziell niet aan den dienst van zijn vaderland te moeren
onttrekken, en handhaafde niet
niee l1echts, maar verhoogde nog zelfs
zijnen verkregenen roem. Als getrouw vOOl'fcander
voorfcander der gematigde
partij, waarvan hij een der krachtigfte
krnchtigfte fteunfèls
ftellnlèls was, moest hij zich,
bij de omwenteling v::n
nn den 22 van Louwm.
Lomvm. 1798, met anderen getroosten, dat hij in hechtenis genomen werd, waaruit hij echter,
eenigell tijd na de verandering van
vail zflken,
znken, in Zomerm. deszelfden
eenigen
jaars, ontl1agen
ont(]agen werd. Thans werden hem even vereerende , als voora!1en, en verkoos
deelige posten aangeboden; doch hij weigerde die a!len,
bankiers-kamoor in 's Grovenhoge
liever, een bankiers-kantoor
Gravenhoge op te rigttn, waarin hij
twaalf jaar met vrucht werkzaam was, toen herhaalde aanvallen van
beroerte, en daaruit omftane zwakheid en lusteloosheid hem noodgeliefzaakten, hetzelve te laten varen, en tevens verhinderden, zijne gelief.
koosde letteroefeningen voort te zetten. Hoeveel prijs hij op deze
laatfte ftelde, bleek uit het tijdfchrift Euterpe, hetwelk hij met den
hoogleeraar SIEGEl'\BEEK
SIEGENBEEK nog in 1810 en 1811
181 I uitgaf, en waarin van
Jlem belangrijke Berig/en
bekCtlde Nederduitfche
l1em
Berigten omtrent eenige min bekende
INdichters
die,Ttters (met mme
n:lme J. ZEVECOT!US,
ZEVECOTWS, D. HEINSlUS, J. DUIJM, P. IN.
GEN, P. NUM.\N,
NUM,\N, J. VAN DER VOORT en J. VAN
VAN DER BURGiI) geKANTELAAR was lid der 2e klasfe van het kovonden worden. KANl'ELAAR
ninklijk Nederlandsch infcicuut,
infticuut, van de Hollandfche maatfchappij
der wetenfchappen te Haarlem,
Haar/em, van het Zeeuwsch genootfchap, en
dcr
van de maatlChappij van Nederlandfche letterkunde te Leijden,
Lef/den, wel.
wel..
ke hem allen, op eene vereerel~dc
vereerel1de wijze, het lidmaatfchap
lidmaatrchnp opdroegen. Na eenige jaren te .AlIljlcrdll1lZ
Amjlerdlllit onder het genot der ~chtinge
z~ine vroegere.
vroegere, aan de letteren en het vaderland bewevan allen, die zUne
elll:em
zene diensten op prijs wisten te fcellen,
hem in zijn w:larlijk
w~arlijk beminHellen, el,
~rbiedwaafdig karakter kenden, in ftille
frille afzondering
afzOI~dering geleefd
nclijk en eerbiedwaafdig
nelijken
te hebben, overléed
overlèed hij ten laatfte
laat!te op zijn buitenverblijf LOlldwi.ilr,
LOlldwijk,
niet verre van Zwol, op den 7den van Hooim. 1821,
1821, in den ouderdom van ruim 61 jaar. Hij
Hjj was tweemrial
tweemaal gehuwd, eerst aan JOANNA DU SART, welke reeds in 1790 overleed, daarna aan ANNA GESINA
eene gelukkige verbindtenis van omtrent
lUNA REISIG, welke hij, na eelle
30 jaar, nevens twee kinderen en eenen aangehuwden zoon, bij zijn
affterven, in diepen rouw achterliet.
:lffterven,
KANTON. Hierdoor verflaat
ver!1:aat men: 1. Iedere landftreek, voor
KANTON.zoo ver dezelve als een geheel befchouwd wordt. 2. Inzonderheid
gemeel~ebesten, zoowd te zamen, als ook afzonderde Zwitferfche gemeel1ebeStell,
eindelijk 3. in Frankrijk
Frtmkri,jk
lijk; doch alleen bij de buitenlanders. En cindeiijk
cIders de onderverdeeling van een departement,
departemcllt, welke wederom
en elders
in gemeenten verdeeld is.
KAPI-AGA. Is aan het Turkfche hof een opzienèr
opzienér over de ge.
fnedenen,
die tevens
fncdenen, dic
teve11S allen a~l1meldt,
a~nmeldt, welke
weIl;c den groot-vizier willen
fpreken, eu
cu 'de
'dc vreemde
vrecmdc gczamcn
g~zalltcn ter
tcr audicmic inleidt.
KA.

KAPIGI. KAPITOOL. (Het)
3?
KAPIGI. Zoo noemt men in Turkije de wachters of deurwaarders van het ferail, die 400 in getal zijn, en onder eenen opziener
Kapigi-B ashi fta~n; ook dienen zij, om de bevelen van den fultan,
of om aan hun, die gewurgd moeten worden, de koord over te
brengen.
KAPITEEL. Is in de bouwkunst het boven1l:e gedeelte van eene
zuil. Iedere bouworde heeft hare bijzondere zuilen, waardoor men
de eene van de andere, voornamelijk, onderfcheidt.
KAPITOOL. (Het) Deze beroemde burgt en tempel van het Oll.
de Rome, van welks hoogte de Romeinen zich als beheerrchers der
wereld befchouwden, was op den kapitolini[chen berg (voorheen den
Tarpetifchen genoemd), de kleinfie der zeven heuvelen, gebouwd,
TARQUINIUS PRISCUS legde in het I401l:e jaar van Rome er den eer.
fien grondOag toe; doch het werd eerst na de verdrijving der koningen
voltooid. Ten tijde der onlusten, onder MARIUS en SILLA, werd
het door de vlam vernield; doch naderhand door den laatlten weder
opgebouwd, en vooral door AUGUSTUS in luister herfield. Een gelijk lot trof hetzelve, [edert, nog tweem::al, wanneer VESPASIANUS
en DOMITIANUS het weder her1l:elden. De lamfte inzonderheid liet
het zeer prachtig t>pbouwen; be!1eedde er 12000 talenten aan, eli
verordende er de Kapitolini[che fpelen. Volgens de befchrijving van
DIONYSIUS, was de tempel met de buiten-zuilen 200 voet lang en
185 breed. Eigenlijk befiond het geheele gebouw uit drie tempels,
welke aan JUPITER (die van dit gebouw den naam van Capito/imls
ontving) JUNO
JVNO en MINERVA gewijd, en door muren van elkander afgezonderd waren. Het kapitooi prijkte van binnen met de ftandbeelden van al de goden en godinnen: de confuls en andere magi!1raatsperfonen aanvaardden er plegtig hunne bediening, en de trrumffioet
nam er eenen aanvang. Het 11:andbeeld van JUPITER, in eene zittende
houding, op eenen zetel van goud en elpenbeen afgebeeld, en in
het begin uit thoon.aarde , met menie befireken, befiaande, werd onder TRAJANus van goud vervaardigd. Het dak van den tempel befiond uit erts, hetwelk Q. CATULLUS liet vergulden, zoo ook de
deur; op den top van het gebouw 11:000 eene quadriga, in den beginne van thoon-aar<ie, doc.h naderhand van vergulde erts: met één
woord, men had de hoogfie pracht aan hetzelve b~igezet, en onnoemelijke fchatten er aan verfpild. Het tegenwoordig Kapitooi , hetwelk
QP de plaats, en gedeeltelijk op den grond, van het oude naat, is
een. geheel nieuw gebouw, volgens de teekening van MICHEL ANGELO. De voorname toegang tot hetzelve levert eeu prachtig gezige
op; doch de gebouwen zelven behooren, naar het oordeel van deskundigen, onder de minst voortreffelijke werkftukken dezes bouwkundigen. Het nieuwe Impitool beftaat uit 3 hoofd-gebouwen, waarvan het voornaam[te door den fen at or (raadsheer) v~n
V~J1 Rome be.
woond wordt; doch beOaan zij den kapitolinifchen berg niet volkomen. Men vindt in hetzelve voortreffelijke fchilder1i:ukken en anti.
C 4
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ken. Op de puinhoopen
pninhoopen van den voormaligen tempel van JUl'lTER
JU~ITER
ftaat thans eelle
Capitolilltls fraat
eene Franciskaner kerk. Deze tempel was het
grootfte heiligdom der Romeinen, waarin de Sibilinifche boeken enz.
bewaard werden, en welks rijkdommen onafmetelijk waren.
KAP. (Zie: PROMOTIE
PROiUOTIE MET DE KAP.)
KAPITTELEN, (de voormalige) ook bekend onder
ouder den naam.
der 5 EccIefien
Ecclefien te Utrecht, waren vijf in getal, in het Sticht
"an Utredt,
Utrec.'!t, en wel voornamelijk binnen de hoofdfcad
hoofdCtad van gemelde
telt van eelle zeer
provincie, gevestigd. Derzelver oOl'fprong
oorfprong en inüelling eelt
grijze dagceekening.
dagteekening. Uit oude handfciJrifcen
handfchriften en jaarboeken, bij de
fchrijvers aangehaald, die over de Kapittelen en kanoniken hier
eerfce aarstbisdom
aarsrbisdom te
te lande gefchreven hebben, blijkt, dat her
het eerüe
Utrecht in het jaar 736 is opgerigt, over hetwelk WILLEBRORDUS, onU/recht
KLEMENs. aarcsbisfchop
aartsbisfchop geweest is, die, een En.
Ender den naam van KLEMENS.
gelfche monnik zijnde, met eenige zijner medgezellen van daar is
overgekomen, en het allereerst den Roomsch
Rool11sch Katholijken godsdienst
WILT.EBRORDUS is door den ver.....
hier te lande, gepredikt heeft. Deze WILLEBRORDUS
maarden aarrsbisfchop
aartsbisfchop BONIFICACIUS van Jlfmtz
Jl1entz opgevolgd, nadat hij
denzelven , drie jaar te voren, als medeärbeider en herder der Ut
Ue-..
rechtfche kerk,
kerk. was behulpzaam gewcest.
gewecst. Na BONIFACIUS
BONIFACJUS is GREGORlUS ,• te Trier geboren, opgeftaan, onder wicns
wiens beCcuur,
befcuur, en ten
ren
GORIUS
:verzoeke
aartsblsfchop van Keulen,
Keulm, het aartsbisdom van U/Ut;verzoeke van den aamblsfchop
recht in
in een bisdom is veranderd, en onder dat van Keft/en
Ke!llen is ingelijfd;
lijfd; hetgeen ten gevolge had, dat, reeds van de eerae
eerll:e tijden
tijden van
dit bisdom, door koningen en vorsten en andere naburige dijnastien,
dijn:lstien,
aanzienelijke gifren
gifccn en gefchenken
gefchenkcn aan de bislèhoppen en der kerke
zijn. waardoor vervolgens binnen de aad
Il:ad Utreeltt;
Utreellt; vijf kollekol/egedaan
Eidaan zijn,
zoodanigemiddelen •
gien van kanoniken gefticht
gefl:icht zijn, begiftigd
bcgifrigd met zoodanige.middelen.
voorregten en vrijheden, als ergens onder het geheele pausdom waren.
derz~lve waren: die van den Dom of St. lJft/orten,
Jlft/arten, OudOud·
De namen derzelve
munfter
Dunfter of St. Salvator, St. Pieter, St • .Jan, St. Maria. De Dom wordt
eerst genoemd, en was het voornaamlte kapittel,. om dat reeds in het
laatst van de rIl eeUJf),
eeuw, door den eerften
eerfl:en aarcsbisfchop
aartsbisrchop van Utrecht,
WILLEBRORDUS, eene
eelle kerk ter eere van St..
St. Maorten
Maarten is gellicht; die
Dom bekomen heeft.; hoe zeer de fchrijvers over
den naam van den DOln
dit nuk
fiuk het niet eens zijn, als willende fommige (waar onder ook
WAGENAAR) (*) dat er door den gemelden WILLEBROIlDUS;
Wn.LEBROJlDUS; eerst in
lateren t~id,
t~jd, en wel in 719, een klooster cn
en eene kerk,
kerk , t~r eere vall
val1
den Zaligmaker en van de H. Maagd
Moagd zou gel1:ichtzijngeweest,
geftichtzijn geweest, die
nabuurfch~p van eerstden naam van Oudmun(ler bekomen, en in de nabuurfchap
gemelde kerk gel1aan
gel1:aan heefc.
heeft, doch die naderhand geheel afgebroken
is; terwijl anderen zulks, in lateren tijd, aan zijnen opvolger BONIFACIUS toefchrijven.
FAClUS
roeCchrijven. Hierop zijn
zjjn vervolgen;
vervolgen. in de XI eeuw nog
twee andere kerken door bisCchop
bisfchop DERNULPHUS
BERNuLPHus geaicht,
gefl:icht, de eene aan
St. Pieter, de andere :lan
aan St. Jan toegewijd; terwijl eindelijk,
eindelijlt, in
hei
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bet begin der XII eeuw, eene kerk, aan St. Maria of der 11. MO(Jgti,
toegeheiligd,, door bisCchop KOENRAAD gebouwd is.
toegeheiligd
Bij ieder dezer kerken werd, bij derzelver fl:jchting, eeu kollegie
van Kanoniken of Kapittelheeren aangefl:eld, te weten bij den lJoln
40, bij de kerk van Oudmunfler 22, bij de St. Pietcrs-kerk 30, bij
de SI. .Tam-kerk 20, en bij de St. jllaria-kerk, 30 kanoniken ,
te zamen een getal van 142 geestelijken uitmakende , waaronder de
proosten, dekanen, fcholasters, en thefsuriers begrepen waren, die,
te gelijk met den bisCchop, het opperbewind over het Sticht van
Utrecht in handen hadden, en tevens als voorname leden der kerke
werden geacht, aan welke de bovengemelde giften gedaan waren.
Hoe zeer nu deze Kapittelen in hunnen oorfprong, als geestelijke corporatien te befchouwen, en dus aan de regels d~r geesteliJken van dien tijd verbonden waren, op hunne beurt, de kerkelijke diensten in hunne kerken moesten waarnemen, zoo in het
houden van gebeden, het vieren van misfen , als anderzins , gelijk
zij ook over de andere kerken, in de !l:eden en ten platten lande, het
kerkelijk gezag uitoefenden, en het geestelijke regt alom handhaafden,
zoo hadden zij echter ook een wereldlijk gezag; want zij waren raadslieden en bijzitters van den bisfchop, en met· zoodanige magtover
het bisdom voorzien, dat de bisCchoppen in der tijd, zonder hunne
bewilliging, geene goederen mogten verkoopen, bezwaren noch ver..
vreemden, als ook geen oorlog voeren konden, en de gewigtig!l:e
verdragen ten hunnen overfh:lI1
overfh:m gefloten', en met hun zegel be.
krachtigd moesten worden, tot op het tijdfl:ip, dat de edelen en fl:eden in deze twee laatil:e artikelen, mede zijn erkend. Ook hadden
zij, zoo lang de il:eden geen eigen regtsgebied uitoefenden, het
regterlijk gezag in alle de landf1reken van hun wereldlijk gebied,
waarin zij zoo genoemde officia/en of il:edehouders aanfl:elden, en
welk gebied, vooral in de landen en dorpen, onder het Kapittel van
Sf••Jan gelegen, zoo ver ging, dat deszelfs Proost de hooge, lage
en middelbare jurisdictie uitoefende, ja zelfs kwijtCchelàing van il:raf
en brieven van vrijgeleide verleende.
Hieruit blijkt dus, dat de Kapittelen met eene aanzienlijke magt t
reeds van oude tijden af, zijn bekleed geweest, welke magt zij nim.
mer, dán vrijwillig, hebben overgegeven, tijdens dat de toenmalige bisfchop van Utrecht, HENDRIK VAN BEIJEREN genaamd, in 1528, het
wereldlijk gezag van het Utrechts bisdom. met toe!l:emming
der S Kapittelen, aan keizer KAREL de V. had afgeil:aan ; en hoe
zeer dan ook de gemelde corporatien , door den toedragt dier tijden, en het belang voor de openbare rust daartoe genoopt, veel
van derzelver gezag, ten algemeene nutte hebben opgeofferd, zoo kan
men echter niet zeggen: dat zij eenigzins in de bezitting hunner goederen, regten en privilegien zijn gekrenkt, llangezien de gemelde keizer, bij eene bijzondere akte, te vinden in het Utr. pl.
/Joelt: I det! I /Jladz. ZI, uitdrukkelijk heeft verklaard, elk de aan hun
C S
ver-
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verleende privilegien en regten , zoo verre zij daarvan een deugdelijk gebruik hadden gemaakt, goed te keuren en te bekrachtibekrachti.
gen, met
mct last aan die van zijnen rade, en alle andere regters, officieren en onderzaten, om hen bij de voorfchrevene privilegien en regtcn
regten
te handhaven en het effect daarvan te
tc doen
docn genieten. Zijn zoon PHlLIPS de lI,
11, aan wien
wicn KAREL de V. de heerfchappij
hecrfchappij over de Nederlanden had afgefl:aan,
afgetl:aan, heeft insgelijks in het jaar 1549 de Kapittelen
zijlle inhuldiging, met plegbij derzelver regt en gewaarborgd, en bij zijne
tigen eede belooft, zoo wel die prelaten en kanoniken , als alle
fl:eden van den lande van Utre(ht,
andere ingezetenen van de 1l:ad
cn !leden
Utrecht,
llad en
in hunne goederen,
goedercn, rcg
reg ten en vrijdommell te zullen handhaven;
zood at , onder al de tijdperken van belang, en die eenige verandefl:nk der regering, hier te lande, hebben te weeg gebragt'
ring in het !luk
behooren:: de tijdperken ter gelegcnheid
gelegenheid van
(waaronder voornam~lijk behooren
tie
de Pacificatie
Pacifkatie Yf/1Z
van Gent; de Satisfactie ttlsfchen
tusfchen Holland, Zeeland,
en
~n Utrecht; het befluur
bef/uur l'an
,'on Lv
LVCESTER;
CES TER ; de oprigting
oprigtil1g der Unie,
Unie. en
dergelijken,)
zijn bewaard en
dergelijkcn,) de Kapittelen in hunne regten altoos zUn
gebleven, gelijk
gell}k dit laatste uit het 15 artikel van gemelde
gehandhaafd geblevcn,
eerfl:e Kapittelen,
Unie duidelijk blijkt ; terwijl daarenboven de drie eer!le
als voorname deelgenooten en belanghebbende partijen, die bekende
akte, op den 23.(letJ
23.(lm l'(JfJ
~'{m Louwm. 1579 , binnen Utrecht geiloten,
gefloten, mede
ouderteekend hebben.
Dit heeft geduurd tOt
Isg2, wanneer de burgerij der !lad
fiad
tot het jaar 1582,
Utrecht heeft verzocht~
verzoch~ dat het eerUe
eerfl:e lid van !laat,
fiaat, hetwelk men de
geesteliJkheid noemde, zou worden vernietigd,
geestelij"klm'd
vcrnietigd, waartoe dan ook op
den 23!1en
Lentem. deszelfden jaars, door den raad der !lad
fiad Ut.
23tl:en van Lemem.
,.uht, bij voorraad beHoten
belloten werd, welk befluit
beauit vervolgens door den landblnn en Utrecht houdenr:l2d. toenmaals opgerigt, en hare zittingen bll1n
rnd,
de, bij derzelver
derzeJver uitfpraak
l'an Grnsm. 1582
uitfl1faak van den 4dm
4den "tin
IS8!l is bekrachtigd, onder verklaring: "» dat de vijf kollegien. die men ·gees.
-gees..
" telijk pleeg te noemen, lJiet
niet meer capitulariter zouden mogen ver_
" gadcren
gaderen over zaken, betreffende 's lands defenfie of regering, of
" het beleid van oorlog of de policie; maar alleenlijk over de admi·
admi~
nitlratie van hunne beneficiale goederen met den aankleve van dien;
" ni!lratie
" dat voorts.
fl:ad Utrecht, uit al de vijf kolleglkoUegi.
voortS, door den raad der !lad
" en zouden worden beroemd tien of twaa/f
tWl1alf perfonen , goede plltri.
patri.
" otten, die den Hervormden godsdienst beleden, of denzelven wa.,
M ren toegedaan.
toegedaan, waaruit bij de ridderfchap zes of acht leden zou" den worden verkozen, die het derde- lid der !laten
fl:aten reprefénteren
" zouden; dat deze gekozene niet als geesteliJke,
geestelijke, maar als wereld/iJ'werelrilif" ke, zouden worden aangemerkt; dat zij, den koning van Spanje
Spanfe
" verzakende, zouden moeten beloven, in het !lemmen
fiemmen en befluiten
befll1iten
" eeniglijk Gods eer en 's lands welvaart te zullen beöogen;
beäogen; dat hu
hun
n
" de punten, waarop de !laten
fiaten befchreven werden, zouden worden
raadplegell, en
" toegezonden, opdat zij er afzonderlijk op mogten raadplegen,
'" hunne belluicen
ftaacsvergadering in brengen, zonder er iets
beiluiten ter ftaatsvergadering
"n van
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"van nr.n hunnc bijzonderc Kapittelen te mogcn ontdekken."
ontdekken."
Deze uitliJfnak
uitlprnak des landraads, door de ridderfchap en de ftad
Had Utf'ccht
,'echt goedgekeurd zijnde, benoemde
benoemdc de vroedfchap 10 pel'fonen ,
waaruit door de ridderfchap, en de vier andere
andcre ft eden van het Sticht,
niet
uiet zes, maar ze,'en leden gekozen werden, en deze zevetl waren
de eerfte,
eerrte, die onder deu naam van Geëligal'den, al het gezag verkregen in zaken 's lands regering betreffende, hetwelk de vijf kolle.
gien der geestelijkheid oudtijds hadden gehad. Hieruit blijkt derhalve,
ge.
dat alleen hun naam veranderd, maar derzelver gezag en invloed gebefmur, daar zij toen onder den
bleven is in zaken van 's lands beftllllr,
naam van Geëligeerden in de vergadering der provinciale
proviuciale ftaten optraden. Behalve deze invloed, genoten de Kapittelen ook nog andere voorregten als: het benoemen van 2z Heemraden in het
kollegie van den Lekkmdijk bovmda11Zs,
bovmdfl11Zs, welk regt aan de vijf
Kapittelen gemeen was, en wàarvan de begeving, volgens eenen
daarvan gemaakten rooster, bij beurte gefchiedde; vqorts de aan.
ftelling van !l Heemraden in het heemraadfchnp
hecmraadfchap van Heicop, ook
de lallge niet genoemd, waarin het Kapittel van St. Maria ééne qeurt
had tegen die der 4 andere Kapittelen gezamenlijk; terwijl het Ka.
Kapittel van St. Ma";o, als de Ambachtsheerlijkheid van Lopik uitoefenende, tevens een lid in het kollegie van den Lekkendijk benedend011ls,
d1Z111S, aanftelde.
Dan, de Kapittelen verloren van tijd tot tijd eenige van hunne reg.
len:
ten: bij de Hervorming vervielen alle geestelijke bedieningeN
bedieningea bij
dezelve of van de kalloniken, en door de omwentellng
omwenteling van 1795
hield allen invloed in zaken van regering, of van
vun bijzondere koIIegi~
kollegi~
en, daarmede in aanraking, ten ééne male op. Sedert bleven de ka.
kanoniken flechts ftille bezitters van hun
hUll eigendom, hetwelk zij door
aankoop of bij tourbeurt verkregen hadden, en hielden zich alleen be.
zig met. de heheering hunner goederen, welke in landerijen, hoffteden,
bosfchen tiendetlS
ticndel,1s enz. beft{)11den,
befwilden , en vergaderden weeklijks; terwijl ieder Kapittel zijne bijzondere regt en , wetten en gewoontens
had, onder welke ook voornamelijk behoorde de aanftelling hunner
Dekanen, Secretarisfen en Kameraars, welke laatfte het opzigt over
de kerken en
el) gebouwen hadden, de aJgemeene
algerneene goederen befcuurden,
befmurden,
en 's jaarlijks, ieder in zijn eigen Kapittel, rekening deden aan eene
commisfie van 3 der oudfien,
oudllen, welke onder den naam van ordinaris
Cecommitteerden, het voornaamfte bewind met den deken en fecretaris
uitoefenden. Alleen het ambt van den Proost, of Archidiaken, die
bij ieder Kapittel geplaatst was, en die de heerlijke regt en over de
dorpen, onder de proostdij gelegen, mitsgaders de verheffing der leelee.
nen van het Kapittel, uitoefende, werd van ouds door de vorsten
~n flichters der kollegiale
kolJegiale kerken, in ftadhouderlooze
ftadhoudcrlooze tijden door de
ftaten, en naderhand door de Ctadhouders
üadhouders in der tijd, even als de thef;;urijen, fcholaster~ien
fcholaster~icn en vibrijcn,
vikarijcn, welke allen meerendeels blote
ueels
peels warcIl·~ echter met
mct eenige kleine revenuen, daaraan verknocht,
be-
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begeven. De laatCte
laatfte proosten waren van den Dom: .Tonklleer
,Tonk/zeer J. H.
FI.
vv t\N
AN LIJNDEN tot Llwenburg;
L1Jllenbuyg; van O,',d
Oad Jl1!1u/ler,
JlluTJ/fer, JlfI-.
Jllr. P. J. DE
De BlJq
BUE;
CAIU:L WIo:NDEr.
1'(112 Lin[chotm,
van 8t.
St. Pieter, JAN CAlu:r.
Wr:NDF.f. STRICK 1'011
Linfchoten, Win
'Yfin
Ri.illfltJwen;
Rijl1tJUwen; van St
St.• .l?m,
Jal1, FRRDERl!{
FREDERIK WILLEM, ErfprilJS
ErfprillS YOIZ
van Nas[au
Nl1sfrlll
Wei/burg,
Jllaria, CA REL PAur.
Wtilburg, en
e1l van St. Jl1aria,
PAur. GeoRGE
GEORGE VAN RAPPARD.
Een kanon ik , eenmaal tot het Kapinel
Kapittel roe!;':laten
toe:;'~laten zijnde, en
ell
afrcand
van zijne prebende, in geval van ziekte, of andere oorzaken, afTtand
willende doen, had het regt, om dezel
dezelve
ve teo
ren allen
all en tijde, het zij
gifre, te mogen afftuan;
afftaan; doch zon die overover~
door verkoop of bij gifce.
dmgt van waarde zijn
zijn,, dan moest hij , volgens de wetten daar
emgt
Van
~:) volle dagen daarna leven; doch
in perfoon
van zijnde, nog !.l::>
ver~
dien antand
afltand doende, en Ll
LJ het Kapittel verfclJijlJende,
verfclJijllende, kwam dit vereischte niet te pas. Had hij integendeel
il1teg~ndeel zijne prebende, voor zijnen dood, niet verkocht, nog geCchonken,
~o
gefchonken, of was hij binnen de 120
dagen, in het eerfte geval,
geval. overleden, dan genooten zijne erfgenaZijll overlijden, nog eenig voordeel van dezelve, het zij
men, na zijn.
door het genot van eenige jaren gratie,
gratie. zoo als bij den Dom plaats
had, het zij anderzins , volgens de inrigting van elk Kapittel. He!!
Hel!
grootfte voordeel echter, hetwelk een kanonik kon te beurt valval~
dut op de tour zat,
len, WlS
w~s de tour prebende, waartoe het lid, dat
niel:
door het overlijden van zijnen ambtgenoot, die over dezelve Iliet
befchikt had, geregtigd was.
w~s. Viel nu dit overlijden voor in een
even
even of /faten.mat1lzd,
paten-maand, dan konde zoodanig een tllrtJarius
ttJrI1arius dezelve verkoopen of weg fchenken;
[chenken; doch viel het ftcrfgeval
fterfgeval in eene olleven
ol/even
f1laand als b. v.
v • .lf11lltori,j.
tllm:md
.la1lt/ari.i. iJ1aart,
lJlaart, Mei enz. voor, dan frond
fwnd de
begeving der vakature aan de ftaten,
rearen , en vervolgens, na de invoering
l'aiJ 1674,
heeron ftadhouders in der tijd.,
van het reglement l'l1il
1674-, aan de lweren
YtlfJ OttdilJlw/ler
Oudm/mller had zoodu!lig
zoodanig eene tour beurt
Alleen in het Kapittel ValJ
geene plaats; maar werd aan de erfgenamen van deli overledenen
gefwrven wns,
was, het regt toegeftaan,
toegeftaan,
kanonnik, die in eene even maand ge[wrven
-om dezelve prebende te mogen verkoop en, doch in eene
eeneo Ol1even
oneven maand
f()m~
overleden zijnde, keerde het Kapittel aan zijnen erfgenamen, eene fomma van f 6,000
6,0::>0 uit. De aankomende Kanouik,
Kanonik , of verkrijger eener
prebende, moest den vollen ouderdom van 13 jaar bereikt hebben,
heDben,
belijclen, of denzelven
den zei ven zijn toegeroegeden Gereformeerden godsdienst belijden,
da:m, (*) en was verpligt, wegens zoodanig
zoodallig ecne
eene prebende, behalve
40ftcn penning met de !Ode
lode verhooging, en de
den koop[chat,
koopfchat, den .;.oftcn
akte van ag~reätie,
ag:{reätÎe, welke hU
hij bij de ftaten
ontving,
fracen op zijn rekest omving,
ook nog te betalen het regt der domeinen en de leges der gewone
terwijl hij bovendien gehouden was,
admisfien bij het Kapittel; terwUI
zijn nachtverblijf, gedurende een rond jaar, binnen de ftad Utrecht te
houden; doch
honden;
docb welk artikel hij, tegens eene
eenc zekere [omme
romme gelds,
geIds,

e)

kon(-)
1102 beert
beett dit vereischte opgehouden; als wanneer er op
Ol' den 27 van
('") Sedert 1802
Lentem. ZIV,,.
z,,,,. ongefupplementeerde
ongeiupplementeerde prebenden, (die bij tOlJl·beurt
tOllrbcurt aan den lande ve ....
vallen waren) zijn verkocht en de toegang tot
tOC dezelve voor alle belijders vall den
dCIl eh,.
Cilt.
lodidicnst, zODder
lodidiCIIH,
zonder onderfcheid, is open ltCI:et.
&-Czct.
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was

kon de afKoopen ; terwijl oudtijds, volgens rcfo!mie van 16~8,
bepaald: " dat niemand eenige prebende zoude mogen verkrijg@nt
" dan die binnen de frsd Utrecht zijne fundamemen gelegd, J 8 ja. ren oud geworden was, en 4 jnar op eene vermaarde hooge [chool
» ge[mdeerd en een gradll s verworven !:ad.',
Het tOt hiertoe gezegde, betrekkelijk den voornamen oorfprong,
de inrigting, werkzaamheden en huishouding der Kapittelen, fteunt
op onderfcheidene wetten en re!olmien, welke alle bij de fchrijvers,
die over de Kapittelen gehandeld hebben, w:1~ronder vooral HE~
BEKA, SCHOOCKIUS en MATTHEUS behooren, en inzonderheid
in het Ulr. PI. boek, te vinden zijn. Voorts heeft men ook nog:
een zeer geleerd Latijnsch advijs \'an wijlen S"nwEL l\1ARESI'US,
in leven dokter en hoogleeraar in de H. godgeleerdheid te Gr01lil1gm, die den oorfprong en de regten der Kapit.elen, in het jaar
1656 heeft verdedigd. De K:;pittelen beftonden dus bijna elf ecu..
wen, tot dat eindelijk keizer NAPOLEON, in J 810, de zeven pro-vincien der P'ereenigde Nederlanden, (welke al reeds in 1807 coc
een koningrijk , onder het beheer vnn zijnen broeder LODEWljlt,
verklaard waren) in het Fran[che keizerrijk ingelijfd hebbende, de
gemelde corporatien , bij een dekreet 1 van den 27ftcn van Sprok~
kelm. 181 I, in het paleis d:::r Tul/erien gegeven, vernietigde.
KAPUCIJNEN. Zijn monniken en nOllnen, die tot de Francis.
kanen behoorcll, en [eden de 16de eeuw eefJe orden op zich zelven
uitmaken. Het zijn bedelmonniken, aan gell:renge regels verbonden,
die hunnen naam van de lange kappen (capucen) omleenen, welke
zij op het hoofd dragen; terwijl zij tevens eenen lederen riem om
het lijf binden.
KAPUDAN PASClIA. Zoo noemt men bij de Turken den groot.
admiraal der vloot, die een lid is van den Divan) en zijnen post gewoonlijk Ilechts één jaar bekleed. Zijn voomaamfie pligt is, dat hij
in den zomer met een gedeelte der Turkièhe vloot naar den drchipel moet zeilen, zoowel , om dezelve in den zeedienst te oefenen,
als om de nabijgelegen provincien tot het betalen harer belastingen
te dringen. Hij voert !ol of 3 paardellaanen.
KARA AT. Een klein gewigt , waarvan zich de mUntmeesters en
waradijns, bij de bepaling van het inwendig gehalte, of de fijnheid
van het goud, en de juweliers tot het wegen en waarderen van paar~
lcn, diamanten en andere edele gefieenten bedienen. Een mark bevat 24 Karaat, een Karaat ) 2 grein; doch voor edele gefteenten
Ilechts 4. Bij het wegen van goud neemt men aan, dat hetgeen
Wanneer
men wegen wil in 24 deelen, of Karaten, verdeeld is.
nu het goud geheel zuiver is, dan zegt men het is van 24 Karaat;
doch is het mee 4 Karaat ander metaal gemengd, dan heet het ~oud
van 20 Kl1rant, dat wil zeggen: dat er niet meer zuiver goud onder is.
KARAKAL (De) (Fe/is I:arakal) is een wild, verfcheurend,
vleeschvretend, viervoetig dier, dat veel !laar eene kat gelijkt, maar
den
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den kop, of eigenlijk den fnoet, langer en den [taart
ftaart korter beeft.
Het onderfcheidt zich, even gelijk de Los of Lynx , waarvan
verfcheidenheid is, door een bosje haar op
hij misfchien eene verfchcidenheid
de punten der ooren. De Karabl
Karakal is van de grootte van eenen
eellen
vos, vaalachtig- bruin van 1,leur
ldeur op den nek, rug en hals; van onouderen is zijn haar witachtig, met bleek vaal er onder gemengd; on011der de keel loopt een witachtige band dwars heen; de buitenUe
buitenlle
zijden der pooten zijn vuil-geelachtig-wit; de ftaart is rosachtig.
rosachtig ..
vaal. Hij leeft van hetgeen hij vangt: hazen, konijnen, honden,
kleine wilde roofdieren, vogels enz., en volgt dikwijls den leeuw,
om zijn voordeel te doen met hetgeen deze overlaat, als hij verzadigd is; henvelk
hetwelk aanleiding heeft
heefe gegeven tot hetzelfde f1Jrookje.
fprookje,
dat men van den Jakhals of Chakal verteld heeft,
heefe, dat hij
hU namelijk
leidsman en jager van den leeuw zou zijn; door zijnen fijnen reuk
het wild voor dezen zoude opCporen,
opfporen, en hij daardoor een gedeelte van
den buit zou krijgen. De Karakal is zeer woest van aard, en van
daar niet gemakkelijk te temmen, tea zij hij zeer jong gevangen is,
wanneer men hem zelfs op de jagt op dieren, die kleiner en zwakker dan hij zijn, kan arrigten. Dit dier komt voor in Llrabië,
Arabië, Perzië, de Indiën en in alle landen, waarin men den Leeuw, de Onca en
den Panther
panther vindt. Men treft in deze en gene landen verfcheidenheden van hetzelve aan, zoo ten aanzien van grootte als van kleur.
KARAVAAN, (naar het Arabisch Kairawan, Ka;rvan)
Kairvan) is een
gezelfchap van kooplieden, of pelgrims, dat zich, veiligheidshalve,
tot reizen voor den handel, of het doen van bedevaarten, vereenigr.
vereenigt.
De Karavanen zijn du.,
dl1,~ van tweeërlei aard, namelijk: Hande!- en BeJevaarts.karal'al1en. De eerUe
àevaarts-kara~'(metJ.
eerlle vindé men in zeer vele landen: in
Oost-Indië, gelijk ook in Rusland, in Mexiko, zoo als ook in Tihet; doch inzonderheid in Azië en Afrika; de laatfle,
laatlle, namelijk in
het groot, alleen bij de Muze/wanne1t
Muze!1lJflfJneft en Hindus.
Tusfchen alle de deelen van Azië, zoo wel als Afrika, heeft
Tllsfchen
heefe een
levendig handel- vertier plaats, gelijk ook tusfchen deze beide werelddeelen zelven en Europisch Turkije. Overal heeft men wegen
voor den handel, en punten, waar de Karavanen verzamelen; alsmede, in de fieden,
Ueden, flapelplamfen
fiapelplamfen en magaziJnen.
magazijnen. Bij alle de HanHan_
del-Karavanen bedient men zich alleen van lastdieren, als: ezels,
paarden, kameelen, drommedarisCen,
drommedarisfen , en olilànten;
olitànten; vau
van de laatfien, echter, in Zuid- en Oost-Azië, en van de overige dieren in
Middel en Opper.Azië,
Opper-Azië, gelijk ook in Afrika. Bij vele Karavanen
telt men flechts 100 ISO paarden, en 70 tot 80 man; doch bU
andere meer dan 1000 kameelen eu
en ettelijke 100 man. Soortgelijke
zamengefleld.
groote Karavanen zijn meestal uit verfcheidene kleinere zamengelleld.
De bezittel·s
bezitters van kameelen
kameel en ven:!enigen
verecnigcn zich, namelijk,
namelijk. tot eene gemeenfchaplijke reize; voegen er
cr de noodige knechten bij; nemen
oppasn~rs aan,
aan , en verkiezen
een geëvenredigd getal wachters of oppasfers
den oud11:en onder zich tot Scheik of opperbevelhebber, wiell aldenoudfien
len
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Jell moeten gehoorzamen. Ieder knecht blijft bij zUne afdeeling ,en weer, wat hij te doen heeft ; en van hier die geregelde orde en rpoed, waarmede men zich legeren, en weer opbreken
kan. In den winter reist men bij dag, in den zomer bij nacht, en legt
achter een van 6 {Ot U uur af, nadat de nlStplaarren afgelegen zijn.
Voor dat eene Karavaan opbreekt, voorziet zij zich doorgaans
van z Arabifche fchuts-wachters, die tot de horde behooren,
door wier land, of dat harer bondgenooten , de Kdr~v;:an moet trekken, zoo dat zij, voor een gefchenk van eenige honderd piasters
aan het opperhoofd, eene volkomen veiligheid geniet. Wanneer de
togt zal áanvange n, plmttst zich alles in een~ lange rij, die bij
groote Karavanen eene lengte van één tot 2 uur heeft, en ieder
knecht blijft bij zijne kameelen enz., waarvan altijd 7 aan elkander
gekoppeld zijn. De oppasfers gann er naast; de &!zeik, met een
vaandel in de hand, bevindt zich mm het hoofd; maar de onderbevelhebbers rijden een half, fomtijds een geheel, uur voor uit. en
moeten de heuvels beklimmen, om te zien, of zij ook zwervende
Arabieren ontdekken, in welk geval zij aan!l:onds de Karavaan daarvan
berigt geven, die, fcLoon zich in ibat van verdediging !l:ellende,
nagtans gewoonlijk, door onderhandeling, het dreigend gevaar af.
weert; evenwel mangelt het ook niet aan voorbeelden van bet tegendeel. Wanneer de Karavaan zich zal legeren, fie"kt de opperbevelhebber zijn vaandel in den grond, ten teeken, dat daar het middel.
punt van het leger is: men omlaadt als dan de kameelen, die men, onder bedekking, bnt grazen. Legert men zich bij nacht, dan maakt
men van de balen koopgoederen eenen wal, ter hoogte van 4 of 5 voer"
ih welks binnenfèe gedeelte men de tenten opnaat. Na zonnen ondergang legt zich alles ter rust, wanneer de oppasrers en onder. bevelhebbers den geheelen nacht, rondom· den wal, de wacht moetelJ
houden. Ondermsfchen legeren zich de Karavanen niet altijd in de
open lucht, fdlOon zij dit in den zomer, en op andere tijden bij
goed W2er wel inzonderheid doen; zijnde er voor dezelve af7.0nderlijke openbare gebouwen hier en daar opgerigt, die [(aravanfera's genoemd worden, (zie beneden) en waarin zij kt1nn~n overnachten.
Nog gevaarlijker, dan de zwervende, roofzieke Arabieren. zijn
voor de Karavanen de gloeijende winden, de Chamftll en de Safl1um ~
in Arabië en Perzië, die mC!lfchen en vee ver!l:ikken, wanneer zich
niet alles in het eerne oogenblik tegen den grond werpt; alsmede het
gebrek aan water, indien de voorraad gebruikt is, voordat men bron..
nen bereikt, of dat die bronnen uitgeplilt, of wel, zoo als in het binnenfie van A(rika, door wervelwinden, met zand zijn opgevuld.
De Rusfifche Karavanen bef1:aan gewoonlijk uit lange rijen, Kihitken en karren, waarop de koopwaren geladen zijn. Zij vertrekken van
Pete/'sbl!rg, 1I1oskatt enz. deels voor den Chinefchen handel naar
Kiachta, deels voor den PerziCchen náar Zarizijn, ter plaatCe, waar
de ZorÎZa in de Wo/ga valt, en eindelijk naar Polen, Silezië enz. ~
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terwUI de Karavanen van Nieuw-Spanje, die uit muilezels bel1aan •
van Dfexiko naar Santa Fe 5 maanden onder weg zijn.
De BedevaartsJ(aravanen hebben, zoo als wij boven r~eds aanmerkten, in het groot namelijk, alleen bij de Mu ze/mannen en flit/ ..
dus plaats. De voornaamll:e is die, welke naar Mekka en j}/edina,
jaarlijks vertrekt, om het graf van MAHoll1ETH te bezoeken, waartoe ieder MllZeLl1un eens in zijn leven, of in per[oon, of dool' eenen g:magtigdcn, verpligt is. Van hier, dat uit alle deel en der
wereld, waar de Islam heerscht, Karavanen vertrekken, als: uit
Damaskus , l{ai"ro, jeruzalem, Bagd<1d en Temen, welke alle zoo
vele verzamelplaat[en zijn. Hierbij komen de pelgrims ter zee uit
Perzië, Arabië, Indië, .Tm'a, en andere eilanden , en eindelijk uit de Arabi(che ,'olkplantingen in ZUid-Afrika. Een gedeelte dezer Karavanen drijft handel, een ander dient tot bedekking; doch het grootde gedeelte doet den togt uit een beginfel van
godsdienstigheid. 1\1en kan nagaan, hoe groot h et getal dezer pelgrims zijn moet, wanneer men in aanmerking neemt, dat b. v. de
groote Karavan van Cairo naar Mekka, doorgaans, tusfchen de ll5 en
3°,000 man flerk is.
De hoofdplaatfen van foortgelijke Karavanen bij. de Hil/dus zijn
Bel/ares, aan de Ganges, welker water, over het algemeen, voor
zonden-reinigend gehouden wordt; de berg Schiemanchelon (niet ver
van nmilipatnam aan de kust van Ol'ixa) , waar eene heilige bron
en eenen tempel, aan Appafla ( eeuwige vader) gewijd, gevonden
wordt, dien geen Hi/dus mag naderen, voor dat hij, ten minfie
zijn hoofd, met dit water bevochtigd heeft; voorts Geya, ten Zuiden van Benares , alniaar voor de afgefiorvenen geofferd en gebe.
den wordt; het flralld bij Ramasfourie, in Mifore, en meer andere.
De Hit/dus doen hunne bedevaarten naar alle deze plaaüeu bij duizenden, zoodat b. v. in Benares , dikwijls, tusfchen de 60 en 70,000
menlchen bijeen zijn.
KARARISCH MARMER. (Zie: MARMER.)
KARA VANSERA. Zijn openbare gebouwen, bijzonderlijk voor
huisvesting van de karavanen en hunne lastdieren gefchikt. Zij hebben, gewoonlijk, de hoogte van ééne, doch in groote fieden van
twee verdiepingen, en vormen een vierkant, dat van binnen een
plein ben uit , en aan we/!,s binnen zijde de vertrekken voor de rci~
zigers, en aun de buiten zijde de fiallen voor de lastdieren gevonden
worden. De vertrekken en flallen zijn zeer groot en talrijk; doelt
ruim genoeg voor eene gewoone karavaan van omtrent llOO kameel en
enz. Beddengoed en keukengereedfchap moet ieder met zich brengen;
doch kan men bijna in alle [{aravan[erQ's, behalve het voeder
voor de lastdieren, ook brood, melk, vruchten, en rijst, ja zelfs
vleesch bekomen. Behalve in de fieden, heeft men ook langs
de openbare wegen. in fireken, waar men op eenen verren affland
lleden noch dorpen vindt, foortgelijke gebouwen voor reizigers I
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\vnarvan de oprigting door de Mahomedanen voor een zeer verdieu_
!lelijk werk wordt gehouden.
KARDINAAL. Is in eènen bepaalden ziIl een geestelijk vorst
in de RoomCche kerk. Zij maken ten getale van 70 eene geestelijke vergadering uit en worden door den paus verkozen, dien zij
wederom uit hun midden verkiezen, en in het waarnemen der regering behulpzaam zijn. Deze vergadering bcl1:aat uit 6 bis[choppen,
50 priesters en 14 diakens. Ieder van hun voert tien naam eener
kerk te Rome, of in het pau[elijk gebied, en geniet derzelver inkomsten, in plaats van eene jaarwedde. Geen Kardinaal mogt zich,
zonder bijzonder veriof , van zijnè kerk verwijderen; doch heeft
men ook dikwijls buitenlandrche vorsten of bisÎchoppen cot die waardigheid verkozen. Zij dra~en eene hoog roode muts, over dezelve
eenen hoed, met afhangende zijden koorden met kwast~n, en voor
het overige eene Îoort van prjeste~lijl~ gewaad, dat, even als de
hoed, hoog-rood, rozen- of violet-kleurig is.
KAREL de Gj·oote. Een zoon van PIPIN, Iwning der Frahken
en Duitfchers, werd in "742 geboren. In delJ ouderdom van ~6
jaar beklom hij den troon, en deelde, overeenkomstig den wellsch
zijns vaders, het rijks;jebied met zijnen broeder CARLMAN II, na
wiens overlijden hij tot koning van het gehecle Frankifchc gebied
verkozen werd. Z\jne eerl1e ondernemilJgen waren tegen de Sakfen
gerigt; doch had hij 30 jaar noodig, voor dat het hem gelukte,
deze dappere natie, aan welker hoofd zich WITTEKIND bevond, ge ..
heel onder het juk te brengen, en te bckccren. Zij was de eenige.
ómtrent welke hij zich wreedaardig gedroeg. Bovendien areed hij
in Italié, werwntlrts hij den paus te hulp fnelde, gelijk ook in
Spanje, en werd in 800 door LEO III tot keizer van het Westt!fJ
gekroond, welk rijk in 476 met ROMULUS AUGl'STUr.US was te
gronde gegaan; nu door genoemden kerkvoogd weder hcrl1eld
werel, en door de geheel~ middel eeuw tot op on te tiiden, fchoOD
onder menigerlei gednnIiten en lotgevallen, als Roomseh- Duitschkeizerrijk heeft voortgeduurd. Franke!), Lombarden, Spanjaards,
rrieze1I, Sakfel1, S/avC1I, Beiferfc'zm en dJ'artll, huluigden hem als
hunnen heer, en van den mond der Elbe tot aan de Ebro en MiJdc!landfc!le zee, van de lP::sterlc'ze tot achter de Rat1b en Tlzeisz,
over de befilcellwdc Alpen tot Brncl'ent, z\va~ide hij zijnen Îchepter.
Slechts 2 beheerschtcl1 de wereld, de keizer en de paus. Zijne rusteloaze werkzaamheid, z~ine verfbndige wettcn, welke voor zljnen
tijd be\Vonderin~ verdienden, gevoc;jd bij zijne bevordering en befchcrming der wetenfchappcn, zullcn hem ficeds eène plaats onder
de cerne re,rel;ten doen behouden. KAREL was niet minder groot als
menseh, dá;; ais vorst. Zie hier de Îchets, welke lVIÖNTESQUIEU
van hem geeft, ca die te gelijk alles be\'at, wat van dezen grooten
man hier llO~~ kan gezegd worden.
" l{,\REL Ie Groote poogde de Jn1gt VUIl den adel binnen be.Ar.GI!~1Erm WOOItDENIl. IV.
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" hoorlijke palen te houden, en de onderdrukking der geestelijk.;
" heid en der vrije lieden te verhindercn. IIij wist zulk een even"wigt onder de il:anden des rij ks te brengen, dat de eene den
" ander in balans hield; doch hij zelf heer bleef. Zijn onver..
" moeide geest bragt alles in eene gepaste overecn!1emming. Hij
" voerde zijnen adel van den eenen veldtogt in den ander, en liet
" hun geen oogenblik tijd, om op eigen aanf1agen bedach t te zijn;
" terwijl hij er altijd op uit was, om hun de zijnen te helpen uit"voeren. Het rijk hield zich il:aande door de grootheid van zijn
" opperhoofd, die als vorst groot; maar lis mensch nog grooter
"was. De koningen, zijne zonen, warcn zij ce ceril:e onderdanen.
" fieunfels zijner i'nfigt, en voorbeelden van gehoorzaamheid. Hij
" maakte niet alleen voortreffelijke inrigtingcn; maar was ook haar
"fchutsheer. Zijn alles omvattende geest il:rcktc zich ovcr de
" klein!1e deelen zijns rijks uit. Zijne wetten ademden allerwege een
" ver!1and, hetwelk alles vooruit ziet, en eene kracht, die alles met
" zich voortfleept. Alle voorwendfels , om zich aan zijne pligtel1
" te onttrekken, werden weggeruimd; nalatigheid gelrraft, en mis" brui ken verbeterd, of dadelijk te keer gegaan. Hij wist, hoe men
" moest !1raffen, en nog beter, hoe men moest vergeven. Ondoor" grondelijk in zijne aanflagen , en eenvoudig in derzelver uitvoe" ring, verllond niemand de kunst zoo wel, 0111 groote zaken ge" makkelijk, en de moeijelijk!1e fpoedig ten uitvoer te brengen. Hij
" doorliep onophoudelijk zijn wijd uitgellrekt rijk, en herllclde over.
" al alles, waal' eenig verval plaats had. Geen vorst wist de gevan ren, wanneer zij dreigden, behendiger te ontwijken, noch hun zoo
" manmoedig het hoofd te bieden, wanneer zij tcgC!nlVoordig wa"ren. Deze, tot verkwistens toe, milddadige VOl"!;t kei'de nogtans
" buitengewoon matig, en lvas door zijn zacht kara 1,tcr en ecnvou"dig gedrag de ziel zijner hovelingen. Mogelijk bcminde hij de
" vrouwen te veel; doch men kan eellen vorst, die alles alleen re_
" geerde, en ophol1d~li.ik werkZ:UlIll was, \Vel iets trJ~gevcn. Hij
"hield een verllandig en oplettend, zoo \\'cl als fpaarzaam, bclluur
" over zijne goederen; regelde zijne uitgaven op eene allezins be" hoorlijke wijze, en zijne wetten w~r2n van dien aard, dat ieder
" huisvacl~r d~:lr uit konde Ir.~eren, hoe bij zijn huis!elijk befhmr beo
"hoorde te rcgel2n; terwijl zijne geestelijke inrigtil1gen voor hem
" eene zuivere en geheiligde bron waren, waaruit hij zijne rijk" dommen puttede."
KAREL !1ierf te Aken in het jaar 8 r 4, nadat hij 47 jaar geregeerd,
en t4 jaar de keizerlijke kroon gedragen h~d. Hij werd in de
domkerk aldaar begraven, waar men een pra~!gr:1f voor hem oprigtte met dit opfchrifc: hier riJst !tet /foffeli.fk deel Vfm KAREL, dm
Groo/en et1 1"egt-geloovigell keizer, die het I"fik der Frfmkcll roemrijk
lIitbreidde, en 47 jaar gelukkig rC'gecrde.
KAREL VAN EGMOND, Hertog wm Gc!re, was de ZOOI~ v:m
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AnoLF, de kleinzoon van ARNOLD, beide hertogen van Ce/re, en
werd geboren in het jaar I46ï. Des laatstgenoemden grootvader was
genoodzaakt, alle zijne landen te verpanden aan den magtigen KAREL
van Bourgondie, die ook dadelijk na A RNOLDS dood van Gelderland
bezit nam. KAREL Yt11~ Egmond bezat dus na den dood van zijnen
vader ADoLF geenen vo~tbreed gronds, en moest daarenboven cenen der magtigfte vorsten, van dien tijd, als zijnen natuurlijkeIl vijand beCchouwen. Dan, de featen van Gelder/mld, en het volk in
het algemeen, aan de jonge Cpruit uit het huis van Egmond. achting toedrngende, erkenden vele plaatCen hem voor hertog, en eisch.
ten, fchoon vergeefs, zijne uitlevering van den hertog van Bour.
gondie, die hem te Gmd aan zijn hor hield. Aldaar, overeenkom[tig zijnen feand opgevoed, gaf hij reeds op zjjn zestiende jaar blijken van moed en krijgskundige bekwaamheid, doch werd drie jaar
daarna, in een en veldl1ag bij Bethune, door de Frrmfchen krijgsgevangen gemaakt. Na vijf jaar werd hij , terwijl de GeJd~rfchen. der
BourgondiCche regering moede, borg bleven voor zijn losgeld, uit
zijne gevangenCchap oml1ageJl; voom in Gelderland met blijdfchap
ontvangen, en bijna overal als hertog gehuldigd; doch van dien tijd
af, van het jaar 1492, cot aan zijnen dood roe, en dus gedurende
bijna eene halve eeuw, was hij in befrendigen Ctrijd met het magtige
huis van OostenriJk, eerst met lVIAXIMILIAAN, die, met de eenige
dochter van KAREL van Bourgondie, ook deszelCs vermeend regt op
Gelderland behnwelijkt had; vervolgens met PHILIPS I. van Spanje,
en eindelijk met KAREL V. Verbazend groot was dus de ovennagt ,
waarmede de hertog te worfrelen had; want met de geringe magt
van één gewest, vaak geprangd door gebrek aan geld, tcr beta!ing
der oorlogskosten ; door de geheiligde uitCpraak der keurvorsten tot
het bezit van zijn land ongeregtigd verklaard - moest .hij weêrHand bieden aan de magt van hem, die zich door Duitschland, Spanje en de Nederlanden deed gehoorzamen. In het jaar 1505 was dan
ook zijne magt door de verovering van PHILIPS I groGtendeels geknakt, zoodat in het VeluwCche en ZutphenCche kwartier hem nog al.
leen de ftad Zutphett overbleef, en hij genoodzaakt was, zich op vernederende voorwaarden aan den koning te onderwerpen. Maar, gelijk meermalen zoo werd hij ook hier door Zijne loosheid gered:
weldra herwon hij, door onderfrand uit Frankrijk gefterkt, wat hij
te voren verloren had; vervolgens breidde hij zijne magt uit over
rriesland, Groningen en Overifsfe!, kreeg groot gezag in het Nederfticht, en benaauwde herhaalde maal Holland en Brablll1d ter
zee en te land. VerfchilIende oorzaken fchijnen zamengewerkt te
hebben, om deze, in zijnen coeftand anders onbegrijpelijke, voordeel en aan onzen hertog te verCchaffen: de wijze van oorlog voeren
In dien tijd, nog een uitvloeiCel van het leenfrelCel, was in zijn voordeel; de liefde en toegenegenheid van zijn "oik; zijne eigene eerzucht, die llechts volharding kende, en altijd het doel voor oogen
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had; zijne llaatkundige inzigten, de moed en bekwaamheid van zijne
krijgsover[ten, van eenen Groote PIER en MAARTE'" VAN ROSSEM;
maar vooral zijne verbindtenis met het op Oostmrijk altijd naijverige
FrankriJk, fchijnen de voorname oorzaken geweest te zijn, waaruit
men dit verfchijnfel moet verklaren. - Ten laatrte eehter verliet het
krijgsgeluk zijne zijde: hij verloor al zijne veroveringen en moest tot
tweemaal toe cellen nadeeligen vrede fluiten: gebrek aan geld deed
hem zwichten; bijna al de lands domeinen wnr~n verpand, de fteden
waren uitgeput, en het platte land was afgemat door brand en plundering.
Niets fchoot KAREL nu over, 0111 zelfs na zijnen docd nog afbreuk te
<loen aan het huis van Oostcm·ijk, dan zijne landen te verpanden aau
deszelfs erfvijand, den koning Van Frankrijk; m~ar de fween van Ge!derland weigerden, dezen voor heer te erkennen, en kozen zelve
den zoon des Hertogs van Gl/lik en Kleef tot opvolger van hertcg
KAREL van Egmond, die kort daarop, in het jaar 1538 overleed. In het
jaar IS 18 was hij in deu echt vcre~nigd met EUSA BETH, geboren
vorstin van Brtmswijk Luneburg; bij deze had hij geene kinderen
verwekt, maar hij liet verfcheidene natuurlijke kinderen na. Zijn ge.
balfemd lijk is te Arnhem in de groote kerk bijgezet, waar zijne
graftombe met zijne levens-groote beeldtenisin wit marmer prijkt.
KARE L V. Deze, voor de gcfchiedenis van gehe;;1 Europa,
in de 16dc eeuw, hoogst mcrkwaardigemall , z~g in ISO,? te Gend
bet eerfte I d1glicht. PIIILll'PUS, een zoon van MAXDlII.BAN I, was
:zijn vader, en JOHANN.\, ecne dochter vall koning FERDlNAND vati
Arragon, en van IZAnELLA van [(asti/ie , w:!s zijne moeder. Hij
genoot eene zorgvuldige opvoeding, en maakte grootc vorderingen,
inzonderheid in de levende talen, en in allerlei Jigcba~ms-oefellill~
gen. 7.ijn verfland was voor de groote rol berekend, welke hU in
de ge[chiedenis van zijncn tijd fpeelde. Na den dood zijns vaders.
in 1506, werd hij aartShertog, in 1516 verldaardc koning van Spanje, en 3 jaar daarna Roomsch keizer. FRANS I , kon ing van Frallk·
rijk, hem de keizerlijke waardigheid betwistellde, omf1:ond hieruit
eenen oorlog, welks tooneel, inzonderheid, in Italië was, en die
voor KAREL gelukkig afliep: zelfs nam hij in den beroemden flag bij
Pm'ia, in ]5~.'i, FRANS I, gevangen, wnarvan her gevolg· was, dat
deze vorst, door een en fchandelijken vrede, zUlle vr~jlleid mo:,st koopen.
Ondermsfchcn waren KARELS bondgenooten, namelijk, Ellge/ai/d,
de paus en de fiaten van Florence en Pénetië, van plan verand crd;
doch bleef hij, in weerwil 'hiervan, niet minder werkz~am. Zijne
troepen veroverden Rome fiormenderhnnd, en namen zelfs den paus
CLEMENS VII in den Enge/enburg gevangen. De vrede van Kamerifk, in 1529, maakte ten !aatfl:e een einde am dezen oorlog.
In 1532 rukte hij tegen de TlIrkm, die hem bedreigden; doch eerlang rerug trokken, waarop hij in 151.1 in pcrfooll naar Afrika ging,
om MULEIJ-AsSRM hulp te bieden; vNo\'erde Tt/nis, en Ooeg den
beroemden BARIlAROSSA. In 1539 ftilde hij de onlusten in de Ne.
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londen 1 en wilde in 1541, door de verovering v:ln .t1lgiers, zijnen
roem bevestigen; doch dit plan viel ongelukkig uIt, want hij verloor
door fiorm een gedeelte van zijne ·doot en zijn leger. Na zijne terugkomst geraakte hij met Frank"i,jk, wiens vorst hij weigerde met het
lVIilunefche tC beleenen, in eenen nieuwen oorlog, in welken Enge_
land zich aan zijne zijde voegde. Zijn leger werd bij Cerifoles geDagen; doch, aan de andere zijde, drong hij tot in het hart van
Champogne door.
De regering van K.\REL V was voor DuitscMal1d een belangrijk
tijdperk. De hervorming vertoonde zich in alle hare kracht; doch
fchijnt KAREL dezelve, bij haren aanvang of van weinig belang befchouwd, of als ligtelijk te fiuiten, wanneer het hem ernst ware,
aangemerkt te hebben. Zeker is het, dat hij I::ng vermijdde, om
zich ernfl:ig en nadrukkelijk voor de eene of andere partij te verklaren, hetgeen men, voornamelijk, aan zekere betrekkingelJ met prorestantfche vorsten, h Ulme voor hem noodzakelijke onderfieunillg.
en eindelijk aan de oorlogen, waarin hij reeds gewikkeld was, moet
toefchrijven. Dan, na den vrede van Crespy, in 1545, met Frankrijk;
den vijfjarigen wapen-fiil!1and met de Turken in 1546, en een verbond met den paus, nam hij ern!1ige maatregelen tegen de protes.
[anten, die, van alll'! kanten van zijne toerustingen hoorende , hem
III 1546 den oorlog, onder dea naam van Sch1l1alkaldtfchen bekend.
verklaarden. JOHAN FREDERIK, keurvorst van Sakfe en PHILIPPUS
V;ln Hesfm voerden het bevel, en ftreden in den beginne gelukkig;
doch hunne ecrUe fiappen waren niet fchielijk genoeg. waardoor de
hertog MORITZ van Sakfe tijd won, om in Koerland te vallen. Het te.
rug trekken van den keurvorst, 0111 zijn land te dekken. veroor_
zaakte dat het leger verfirooid werd, en verfioorde de eendragt van
het Schmalkaldisch verbond. De keizer, nu naar Sakfe voortgerukt, won den nag bij 1I1uhlherg, den 24 van Grasm. 154·7, waar hij
den keurvorst gevangen nam, en ten gevolge hiervan ook den landgraaf van HesJim noodzaakte, de wapens neder te leggen, en zich
op genade over te geven.
Thans meende KAREL zich in het bezit eencr onbepaalde magt ge~
field te hebben. Hij [prak het doodvonnis tegen den keurvorst van
SaA;fe uit, hetwelk, echter, niet werd uitgevoerd; befchonk den
bertog MoruTz met de kcurvorHelijke waardigheid, en maakte in
J548 het zoogenoemde Interim openlijk bekend. Dan, MORITZ,
die heimlijk een verbond tegen hem bewerkt, en in de diepfie
fiilte de lJoodibe toebereidfels tot zijn plan gemaakt had, Iigtte 011.
verwacht het masker af, en rukte ~an het hoofd v:m een leger in
Tyrol; terwijl I-I El'\DRI IC Ir van Frankri.i;':, zijn bondgenoot, in L04
tharingen viel. MORITZ noodzaakte nu den keizer tot het teekenell
van het PasfCIIlfclJe ,'erdrag, ingevolge waarvan het Interim werd op~
geheven, en den protestanten vrijheid van geweten, en een minllelijk vcrgçlijk met de Roomsch-KatholijkclI beloot<! werd, welk
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batlle door den godsdienst-vrede, in 1555 te Ä1Igsóurg genoten,
dan ook volgde.
KAREL, alle zijne plans ziende mislukken en zijne vijanden vermeerderen, belloot eindelijk, om zijne ermaten aan zijnen zoon PmLIPPUS
LIPPUS overtedragen, hetwelk door hem met vele plegtigheid verrigt
werd, waarna hij in het volgend janr 1556 op gelijke wijze van de
Spaanfche kroon ten behoeve van zijnen zoon affialld deed, en alleen
een jaargeld van 100,000 dukaten voor zich behield.
KAREL V bezat de kunst niet, om zijne onderdanen aan zich te ver.
verbinden. Zijne levenswijze was hoogst eenvoudig. Zijne trekken gaven nimmer eenige aandoening te kennen. Onverwrikt was zijn oog.
Zijne woorden waren weinig, en werden langzaam en zacht uÎtgefprouitgefproken, zonder dat men ook uit deze kon opmaken, wat er in hem omkeil,
ging. 1I1acchiavelli
]llacchiavelli was zijn geliefd leesboek.
Na zijne
ftaten te hebben afgefiaan,
afgeftaan, begaf hij zich in het klooster
zijlle fnnen
had.
van St. Justi, in Estremadura, hetwelk eene heerlijke ligging bad.
Aldaar befteedde hij zijnen tijd aan allerlei beuzelingen; zijn gezelfchap tot zijne twee zusters, de koninklijke weduwen van Hongarife.
en Frankri.ik,
FrankriJk, welke daar mede gevestigd waren, bepalende. Het is
bekend, dat hij in het jaar 1558, om zich met den dood (dien hem
herhaalde jigtpijnen en andere ongemakken deden te gemoet zien)
gemeenzaam te maken, zijne eigen uitvaart heeft gevierd; liggende
in eene kist, en in doods-gewaad gehuld, terwijl hij, bitter fchreijende, de doodsliederen mcdezong. Dit tooneel maakte eenen te
Herken indruk op zijnen reeds buiten dien gefchokten geest. Hij overleefde hetzelve zeer kort.
KAREL IX. Zie: BRUILOFT(PartJjèhe)enMEDICrS
BRUILOFT (Parijfche) en MEDIelS (M. VAN)
KAREL I.
J. Koning van Engeland, Schotland, en Ierland, uit
het huis van STUART, werd in 1600 in Schotland geboren, en was
gehuwd, door bewerking zijns vaders, JAKOB
JAKOB I, aan eene Roomfche
prinfes HENRIETTE MARIA, dochter van HENDRIK IV, koning van
Frankrijk. Onmiddellijk na den dood zijns vaders beklom hij den
troon; doch zijne regering was hoogst ongelukkig. KAREL koos partij tegen het huis van Oostmrijk,
Oostenrijk, en de gehaatte BUCKINGHAM,
BUCKINGHAM, zijn
gl1nfl:eling,
gunfl:eIing, verleidde hem, terwiji hij reeds mer Spanje in oorlog was, in
16~6, ook nog tot eenen krijg tegen Frankrijk, die even flecht
I6z6,
ilecht als
de eerst genoemde uitviel. Dnn,
Dan, de voorname oorzaak van alle zijziJne ongelukken
ongelnkken W,lren de grondfi:eIlingen
grondfi:eIIingen ten aanzien der koninklijke
hoogheid, welke hij van zijnen vader had aangenomen, en die hij
bij
ont~jdig, terwijl hij nog met Frankrijk in oorlog was, waarvoor het
ontijdig,
parlemem
parlement hem allen onderfl:and weigerde, wilde doorzetten. De
vrede met dat rijk, hetwelk daarbij in het volle bezit van Canada
gefl:eld werd, kwam in ]629
1629 en die met
gefield
mer Spanje in het volgende
jaar tot fl:and, en Engeland genoot 2 jaar vrede en welvaart.
Ondercusfchen rezen er onlusten in SchotlalJd.
Schot/alJd. De koning, niet
Ondermsfchen
cubewtlsc, dat de meerderheid der natie en van het parlement
cObewllSt,
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aan de zijde der Presbitel'ianen was, had de onvoorzigtigbeid, om
de Engelfche manier van kerkdienst (Liturgie). en de bisfchoppelijk
ke voorregten met geweld in Schotland in te voeren. De Schotten
filelden te wapen en geraakten in volkomen opfiand, waarvan het
gevolg was, dat KAREL, die alles beproefd had, om zijn leger bij
een te houden, eindelijk, in 1641, het parlement moest beloven,
dat hetzelve niet ZOL! uit een gaan, voor dat alle be zwaren zouden zijn uit den weg geruimd; doch ook nu was hij, zonder hulp,
verloren. Het pari ement geen ander regerings-befiuur willende in.
voeren, dan waarbij den koning niets, dan den blooten naam, overbleef, vattede KAREL op nieuw de wapenen op; doch in het pai'le~
ment hadden de grooten des lands hunnen invloed verloren; en
vloog alles op den wenk der 111dependenten (zie aldaar); zoo dat
de koning den adel, voor het grootfte gedeelte, de ijverige aanhan.
gers der Engelfche kerk, en, inzonderheid, de KatholijkeJl nog aan
zijne zijde had. In het eerst was zijn veldtogt onder aanvoering van
zijnen fchoonzoon, den Paltzifchen prins ROBERT, gelukkig. Zelfs
waagde hij het, om, in 164-4, een parlement te Oxfort, hetwelk
dat in Londen moest tegen werken, bij een te roepen; maar nu kwam
CROMWEL (zie aldaar) op het tooneel; de koning verloor alle gevechten, waarin hij zich waagde, en zag in 1646 geene andere uitkomst, dan zich aan de Schotten over te geven, die hem in
het volgend jaar, voor eene aanzienlijke fom, aan het parlement
uitleverden. Hij werd door eene afzonderlijk aangefielde regtbank
uit het leger van hoog verraad befchllidigd, en, niettegenfiaande hij
zich op het parlement zelve beriep, door die regtbank ter dood veroordeeld. KAREL beklom het fchavot den 30 van Louwm. 1646,
en onderging zijn vonnis met die gelatenheid, welke een goed ge.
weten kenmerkt. Het treurig berigt van zijn uiteinde verwekte in
de provincien de diepll:e fmart, en nog gedurende 12 jaar daarna
vierde men, op den verjaardag van '8 vorsten dood, zijn aandenken
op eene godsdienstige wij ze.
KAREL II. (Zie: CROMWEL.)
KAREL XII. Koning van Zweden, in 1632 geboren, oDt\;n,
eene zorgvuldige opvoeding, en werd door de lll:'l:ckendfie geleer"
den des lands in de talen, de gefchiedenis, de aardrijks- en wis.
kunde onderwezen. Van zijne jeugd af vertoonde hij .zeer veel onverfchrokkenheid, en fielde zich aan de grootfie gevaren bloot; doch
lTIet deze verbond hij, op de zonderlingfte wijze, eene zekere blohartigheid in den gezelligen omgang. Hij fprak weinig, maar was
altijd in gedachten verzonken, en fieeds onvermoeid werkzaam. Hij
bezat al de deugden van een en held; doch in eene mate, welke dezel.
ve niet minner gevaarlijk, dan de tegenoverfiaande ondeugden,
maakte. Zijne Handvastigheid Doeg tot hardnekkigheid over; en Bet
was hieraan, dat hij zijn ongeluk in de Ukraine, en zijn vijfjarig ver.
blijf in Turkije te wijten jlad. Zijne milddadigheid ontaarde in ver.-
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kwiscÎng, en berokkende den ondergang van ZJI'eedell; zijne onverzaagdheid klom tot vermetelheid, en bewerkte zijnen dood; terwijl
zijne regtvaardigheid nict zelden tot wreedheid ovcrfloeg. Eellmaal
beleedigd, gloeide hij van eene onvcrzoenlijl,e wr~ak, welke hem
oorlogen deed voortzetten. die hij voordceliger had kUllllC'n doen
eindigen; den door hem gevangen genomen Snkfifchen veldheer,
l'EIJKULL, liet hij onthoofden, en het Gan hem uitgeleverde Rusfifche
legerhoofd, PATKliL, jammerlijk op een rad, zijn leven eindigen.
KAREL, na den dood zijns vaders, in den ollderdom van 15 jaar,
den troon beklommen hebbende, Ccilcen aan geellcn oorlog te denken,
~n Zweeden genoot, in de eerfte jaren zijner regering, eene volkomene mst. Dan FREDERIK IV, koning van DetJe1l1arken, PETER,
Czaar van MoskfJU, en AUGUSTUS, koning van Polen, wanende uit
zijne jeugd voordeel te zullen trekken, floten tegen hem een verbond; doeh KAREL, toen nog geen 18 j a~r oud, overviel hen alle,
de een na den :Ulderen, belegerde Koppenhage, en noodzaakte, in
minder dan 6 weken, FREDERIK IV tot den vrede. Vervolgens tcgen de Rusfoll optrekkende, won hij in Slagtm. 1700, met 8000 man
tegen 80,000 Rusfen, den grooten Dag bij Narya, en verdreef, in het
volgende jaar, de Sakfeil uit Liefla71d en Koedalld, hetwelk koning AUGUSTUS deed belluiten, om, door de beroemde gravin KöNlGSMARK , Cwelke hij echter niet eens zien wilde) om den vrede
te verzoeken. In 1704 deed hij STANISLAUS LESCZINSKI] tot koning van Polen verkiezen; trok in J 706 naar Sak[e, en drong den
PoolCchen monarch, bij den vrede van Alteranjladt, de kroon n0der te leggp.n.
'In dit tijdperk hadden de ZwcedCche wnpenen den hoog!1:en trap
van geluk bereikt, zoodat geheel Europa dezelven eerbiedigde. PETER, die nog zijn vijand was, deed hem zeer voordeelige voorangen van vrede; doch KARELS wraakzucht wees die van de hand: hij
wilde ook den Cznar uit zijn rijk verdrijven; maar ondervond ook
nu de luimen van het fortuin op eene zeer gevoelige wijze. De
flag van Pulttlll'a (in 1709) il:ome hem weldra van het toppunt zijner
grootheid, en hij ontvlugtte met weinige manCchap bij de Turkm
naar Bmder; terwijl het vorig verbond tegen hem, ook nu, ver.
nieuwd werd, en koning AUGUSTUS, nog ,in hetzelfde jaar, weder
in Polen rtlkte. KAREL, intusCchen, had de Turken, met de groot.
fie hardnekkigheid, tegen den Czaar opgeruid, die daardoor in groot
gevaar geraakte , waaruit hij echter door CATHARINA , naderhand zijne gemalin en opvolgil:er, gered werd.
lDe Turken, thans gaarne van hunnen lastigen gast wenCchende ont{lagen te zijn, wilden hem door het aanrukken van 4C00 man tot zijn
vertrek noodzaken j muar KAREL fielde zich met zijne weinige manfclllap te weer, en week niet, voor dat het buis, waarin hij zich
bevond, in brand il:ond, en hij gevangen genomen werd. Zijn on.
geluk nam nu hand over haud toe I zijne vijanden vernielden zijn
Ic-
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leger, en Ilamen niet alleen zijne eigen veroveringen, maar ook
die zijner voor~'aderen weg. Na zijne terugkomst in Zweedm (1714),
lietgeen in de droevigfl:e omf1andigheden gelchiedde , derd zich in
den koning van Pruisftn een' nieuwen vijand op, en ook Enge/mul
verklaarde zich tegen hem. Dit alles konde Ilem echter zijnen moed
lliet benemen, noch hem van zijne ontwerpen doen afzien. Hij
trad met den ezaar in geheime onderhandelingen, ten gevolge van
welke hij Noorwegen poogde te veroveren, en Friedrichsna/ belegerde; doch dit werk was nog niet ver gevorderd, en men had nog
maar alleen een klein fort veroverd, toen koning KAREL, den 30
van Slagtm. 1718, de loopgraven bezigtigende , terwijl hij tegen de
borstwering leunde, door een en kogel, aan de zijde van het hoom.
getroffen werd, die zijn leven eindigde. Men vond hem in dezelfde
houding, met de hand aan den degen, en de beeldtenis van GUSTAvvs ADOLPHUS, en een gebeden boek in zijnen zak.
Met KARELS dood verdween Zweeden uit de rij der groote mogendheden. Hij had in de laatfl:e jaren groote plans voor het zeewezen,
de nationale nijverheid en den handel ontworpen. Te Bender was de beoefening der letteren zijne voornaamfte bezigheid, en hij liet verfcheidene Zweedfche geleerden bij zich komen, die hij overreedde, 0111
Cn"eker;/alJd en Azië te door reizen. Eenige dezer reisbefchrijvingen zijn gedrukt, van anderen bevinden zich de handfchriften in
Upra/a. Zijn kapellaan NORBERG heeft zijne gefchiedenis gefchreven,
en ADLERFELD krij;;skundige gedcnkfchriften van hem uitgegeven; doch
de Histoire de Charles XII, van VOLTAIRE, overtreft in belangrijkheid beiden.
KAREL IV koning van Spanje, in 1748 geboren, beklom na
zijns vaders dood, I{.~REL lIl, den troon, en huwde in 1765 met
de dochter van den hertog van ParuUI, MARIA: LOUIsA. Geene kracht
genoeg bezittende, om zelf te regeren , was hij freeds afhankelijk
'van zijne !laatsdienaren , waaronder de vrede-vorst GODor, hertog
van A/et/dia, eenen onbepaalden invloed op hem had. De haat,
welke deze gunfreling, van de zijde des prinfen van Asturie en andere rijksgrooten, zich op den hals haalde, bragt eindelijk in 1803
'eene omwenteling te weeg, waarvan zich de Franfche keizer poogde te bedienen, om de Bourbons van den Spaanfchen troon te ver.
wijderen, hetwelk hem gelukte. De zwakke vorst, die reeds teil
voordeele van zijnen zoon FERDINAND VII van de kroon had afgezien, herriep dezen afil:and, en wierp zich in de armen van NAP~
LEON. Kort hierop volgde de beroemde bijeenkomst van den Franfchen keizer met KAREL IV en den prins van Astmrie te Ba'J'olzne,
waarvan het gevolg was, dat door beiden, op den 10 van Bloeim.
1808, eene verklaring van amand geteekelld werd, waarin zij , benevens de overige infamen, alle hunne regt en ,op het Spaanfche rijk
in EurojJa en de llIdiën aan den Franfchen keizer overdroegen, die
]licrop, dell <4 V,Ul Zomenn. deszclfdel1 jaars, zijnen broeder JOZJ::PH
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tot koning van Spanje verhief, en tevens eene algemeene Junttl,
of rijksvergadering , bijeen riep, om eene nieuwe fiaatsregeling te ontwerpen, welke reeds op den 6den der volgende maand, te Bayonlle,
openlijk werd afgekondigd.
KAREL, Compiegne aangewezen zUnde, om zijne dagen aldaar te
eindigen, met een jaarlijksch inkomen van 30 millioen realen, waarvan
na zijnen dood !2 millioen aan de koningin, als zijne weduwe, blijven moesten, vertrok met haar en den vrede-vorst derwaarts; doch
verwisfelde dit verblijf naderhand met Rome. Toen zijn zoon, FER·
DINAND VII, naderhand op den Spaanfchen troon heriteld werd,
floot hij met dezen, op den 14. van Louwm. 1815, een verdrag,
waarbij hem voor zijn jaarlijksch onderhoud 8 millioen realen werd
toegelegd. Hij vermaakte zich in dezen zijnen toefiand, inzonder.
heid, met de jagt, en fiierf den 19 Van Louwm. 1819 te Na.
pels, kort na den dood zijner gelmlin, MARIA LOUIzA.
KAR GA. Hierdoor verfiaat men alle de koopmansgoederen , die
in een fchip geladen worden, behalve amunitie, provifie, kRnon,
enz. en ook fom tijds de lading zelve, alsmede de lijst er van.
KARGADOORS. Eene fooft van makelaars, die de vracht voor
de fchepen opzoeken, en tevens van de aankomst der geladene wa..en aan den koopman berigt geven. Kargo is de benaming van iemand,
die door de eigenaars der lading wordt aangenomen, om over den
verkoop der oorfpronkelijke lading, en het inladen van eene nieuwe,
ter plaat fe van de bellemmlng van het fchip, het wezigt te houden;
en van hier den naam van Super-kargo en Ol1der-kargo.
KARGAZQEN. Is eene geheele, of een gedeelte van eene
fcheepslading van goederen, die een koopman naar buicen 's lands
zendt, en aan den fchipper, of Opper-kargo mede geeft, om voor
zijne rekening te verkoopen, of tegen andere waren te ruilen, en
bij zijne tel'llgkomst daarvan rekening te doen.
KARIJATWEN. Eene foort van beeldzuilen van eene vrouwelijke gedaante, die in hare volle kleeding aan geb ou wen geplaatst, en
tot hct fchragcn der balkcn gebruikt worden. Men is het niet eens
over den oorfprong van derzelver benaming. Volgens fommigen worden zij dus genoemd naar de vrouwen der llad Karya, in Pe/oponnefus, tot een aandenken aan de flavernij, waarin zij door de Grie.
leen gebragt werden, en werden hierom door de bouwmeesters als
flavinnen afgebeeld, die de zwaarite lasten dragen moeten. Naar
het gevoelen van LESSING, echter, waren de Karyatiden de Spartaanfche jonge dochters, welke in f{arya, ter eere van DIANA (ook
Koryatis genoemd) dansten, waarvan de beeldhouwers, naderhand,
inzonderheid bij de verfiering van het Pantkeon, de figuren, gedaan.
ten enz. ontleend hebben. Sommigen hebben korven met allerhande
vruchten op het hoofd, en deze noemde men Cistiferae en C'ani..
flrea; maar de zuilen, die mannen verbeelden, dragen den naam van
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KARMELITEN. Zijn monniken en nonnen, die wel voorge.
ven, dat de propheet ELIAS de fiichter hunner orden zij; doch
welker ware oorfprong op den berg Karmei , in Syrië, te zoeken
is, waar zij in het begin der 12de eeuw reeds opgerigt werd; eenen afzonderlijken regel van Jeruzalem olltving, en van daar zich
naar Europa begaf. Deze Monnii{en dragen de klecding van de
Franciskaners , en daarenbQven nog eenen witten mantel en eenen
zwarten hoed. De Karmeliter óarvoeters, eene nieuwe fekte dezer
orden, tot de bedelmonniken behoorende , werd in de 16de eeuw
in Spanje door de heilige THERgSIA gefl:icht.
KARMIJN. (Karmifnrood) Eene hoogroode en kostbare verffiof,
bij de fijnfchilders algemeen in gebruik, welke het kleurend beginfel der konchenielje (Coccine/la cacti LINN.) uitmaakt, en daaruit door
middel van uitkoking en overhaling bereid wordt.
KARNE VAL, ook KARNAVAL. Is I. de tijd voor het feest
van d,.~e koningen tot aan het begin der groote vasten, bij de
Roomfchen. En :2. verfiaat men er door de gewone Karnevals-,
of vasten avonds vermakelijkl:eden, onder welke de Karnevals te Ve.
netië en Rome, inzonderheid, verdienen genoemd te worden. Het
Karneval te l'énetië is het beroemdfie en langdurigfie. Het neemt
reeds onmiddellijk na kerstijd eenen aanvang, wanneer men zich met
fchouwfpelen, redouten, de vermaken van St. Marcusplein , en fomtijds, bij het bezoeken van groote vorsten, ook met roeipartijen
in gondels vermaakt. De redouten , waarbij, inzonderheid, de hazardfpelen kwamen, verloren veel, fints het verbod der laatfien in
1774, waardoor het volgende Karneval weinig door vreemdelingen bezocht werd. Toen echter kort daarna het hazardfpel , door geheel Ita.
lië, werd verboden, hernam het Karneval van l'énetië weder zijne oude regt en. Behalve het genoemde, is er in die fiad nog een tweede,
onder den naam van l'énetiaanfche mis of jaarmarkt bekend, hetwelk
ook het Heme/vaarts-, of Eucentaurus-feest, genoemd wordt, om.
dat hetzelve gewoonlijk op Hemelvaarts-dag begint, en men met
hetzelve het plegtig trouwen van den Doge aan de Adriatifche zee,
verbonden had. Dit Karneval duurt 14 dagen; doch mag niemand
eenige karakteristike masken, maar alleen Venetiaanfche Domino's
dragen. Hei: Karneval te Rome, waarvan GÖTHE ons eene keurige
befchrijving geleverd her.ft, duurt flechts ééne week, en bell:aat,
inzonderheid, in maskerades en wedloopen; doch de policie is bij
deze gelegenheid zeer waakzaam.
KARTEL. Is in den oorlog een verdrag tot het uitwisfelen van
krijgsgevangenen; doch in tijd van vrede tot het uitwisfelen van
deferteurs. Ook beteekent dit woord eene fchriftelijke uitdaging tot
een tweegevecht.
KARTETZEN ook BLIKKE DOOZEN. Dit zijn busfeu van
plaatijzer, welke gevuld worden met kleine ijzeren kogels, in welke
min ttlsdan uit kml.oll11en en homvitzers fehiet. Die, welke voor ka-
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nen beftemd zijn, bevatten 41, die voor houwitzers van ~4 pond, vier
en dertig, en die voor homwitzers van 16 pond ft. twintig kogels.
De blikke doos kogels wegen ongeveer even zoo veel oude loden,
als de kogel, welke men uit het kanon fchieten kan. oude ponden
weege; die voor houwitzers van 16 pond ft. wegen een Nederlandsch
pond, en die voor houwitzers van 24 pond zijn even zoo zwaar alg
die voor het kanon van heezelfde kaliber. De blikke doos kogels
gaan niet veel verder als 300 tot 8~ fchreden. Men had te voren
in plaats van blikke doozen met ijzeren kogels, kleine kogels, welke in
eenen lin!1e!l zak gebonden, aan dezen zak eeniger mate de gedaante
gaven van eenen tros druiven, en daarom drniven genoemd werden·
Somtijds had men 'in plaats der lade kogels, balletjes van gebakken
aarde, welke met lood overgoten waren, en ook wel ijzeren kogel~.
KAROLINA, AMALIA, ELIZABETH, Princes van Wnllis (Zio
WALLIS.)
KART HUIZERS. Eene geestelijke, uitgebreide orde, uit man.
Iliken en nonnen bell:aande, wel ke haren naam van Chartl'eufe, in
Dauplziné, ontleent, en door BRUNO van Keulen, in 1084, volgens
anderen in 1086, gel1icht werd. De monniken dragen eenen witten
groven rok op het bloote lijf, en hun ordensregel is een der geftrengll:e. Onder anderen mo;en zij geen vleesch eten, en nooit.
buiten uitdrukkelijk verlof, fpreken. C!trJrtrettfe was, tot op het begin der Franfche omwenteling, de hoofdplaats der orden.
. KARTON. Is eene benaming, in de fchilderkunst voorkomende.
De Fresco-fchilder, namelijk, moet in zijnen arbeid zoo fpoedig
te werk gaan, dat hij, om geen gevaar voor onnaauwkeurigheid in
zijne omtrekken te loopen, dezelve eerst in gelijke grootte op zw~ar
pnpi2r teekent , waarvan hij alles, wat niee tot de figuur behoort,
wegliJijdt: en het zijn deze, tot dit oogmerk, uitgeuledene tiguren t
welke men Kartons noemt, en de fchilder op de verfche kalk legt,
om daarna de omtrekken der figuur te teekellen. De beroemdf1e
Kartons zijn die van RAPHAëL: zeven àerzelve, gefcnieuellisfcn uit
het l1iel!w~ Testament vertoonende, lagen federe LEQ X in het magrrzijn
eener tapUt-fabrijk, waarvoor zij vervaardigd waren; doch hadden veel
geleden. Naderhand werden zij door K AREL I gekocht,en beviedcn zich
tegenwocrdig op het kasteel te 1f7il1dfor. Eenige, in Arras, naar deze vervaardig-de tapUten worden in Dresden bewaard. DORIGUY heefe
dezelve nanr de oorfpronkelijke geteeke:ld, en in het koper gebragt.
KASEl\IA TTEN. Zijn in de vestingbollwkunde lage gewelven,
onder den kapitalen wal, inzonderheid in de bastions, dienende
deels, om daaruit de gracht te bclrrijken, en deels, om ook daarin te~
gen-mijnen aan te leggen. Zij zijn tegen bommen befcand, en worden tevens gebruikt tcr bewaring van grof gerchut, en, des noods~
tor eelle woning voor de bezetting. lIet woord Kafémat is uit riafa en matare zamengeftcld, en beceekent eigenlijk moordkelder.
KASERN. Zoo noemt men ecn klein venrek in den wal ecnel"
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vesting, tOt verblijf der foldaten gefchikt. Ook verll:aat men er door
lange huizen, ten hunnen gebruike aan den wal gebouwd, en thans
over het algemeen alle gebouwen of ba:·akken, die tot inlegering
van krijgsvolk dienen.
KAS KADE. Een waterval, waardoor men het fiorren cener beek
of rivier vaneene fieilte verfiaat. Onder cie merkwaardiglte water·
vallen der Natuur behoort die van de rivier Niagartl, in Canada,
in Noord-Amerika, en de Rijnval bij Laufm in Xwitferland; ter·
wijl onder de door kunst gevormde watervallen die te Weiszenftein,
bij Kas[el, boven anderen van dien aard uimnunt.
KASPISCHE ZEE. Een uitgeltrekt meer, tot Azil1tisdz.Rusland
behoorende , een der grootl1:e V:tll den bekenden aardbol, hetwelk
mede de l{usxen van Perzië befpoelt. Het.is !.I.o 11J. lang en van 28
tot 62 m. breed, en heeft eene oppervlakte van 6,862 (volgens MAL.
TEBRUN 4,528) v. m. benevens .baaijen en eibnden. Het water is weinig zout, helder en van eenen walgeHjken fmaak, en levert veel viseh,
inzonderheid !leur op; gelijk ook aan de Oostelijke kust vele zeehon.
den gevangen warden. Sommigen willen, dat het in het midden geenen
grond zoude hebben; doch dit is even onzeker, als de gisHngen omtrent· deszelfs gemeenfchap met de. Zwarte zee, en her meer A/'{/!. Het
ontvangt het water van de Wolga met 14 voorname takken, de Ku1110,
de TeI·ek, de Sulok of l{oi[u'T.de Ki(el, Oren en andere rivieren.
KASSEr.. De hoofd- en refidencie·f1:ad van den keurvorst van
Hesfen • aan de FiJ/da, in de provincie Neder-Hesfen. Zij is met muren omringçl, heeft 9 poorten, 3 voorfieden , 19 opene plaatfen , 5 I
openbare gebouwen, 7 kerken. I kapel, 6 fcholen, verfcheidene
weldadige. inrigtingen, en 19000 imvGners. Zij wordt in de otlde, benedm. en bo)'en.Nieuwflad verdeeld, waarvan de lautfie 7 door de,
bij het edik~ van Nantes, verdrevene Hflge1JlJoten gebouwd werd,
en waarin men aUes vindt, wat in Kasfe! fchoan en prachrig is,
zoodat Kasfel in dit opzigt met de grootfl:e !leden van Duitschland kan wedijveren. Inzonderheid onderfcheidt zich hier de Ko.
nings-praat. Onder de gebouwen van Kasfe! munten uit het muzeum, het tuighuis, de gefchmgieterij, en de nieuwe brernen.
welke eerst in 18n voltooid zijn. Nog verdienen opmerking de
groote lusttuin , de Aue genoerl1d, welks oppervlakte , met de
orangerie ,4°,400 roeden, van 16 RUnl. voet, bedraagt; alsmede het
lusthuis IJTeiszenftein (naderhand Wilhelm·Hö1re geheten), dat een
uur van de !lad ligt, en door Natutir en knnst, doch inzonder.
heid door zijne watervallen en fonteinen, onder de merkwaardig!le
gebouwen van dèn nieuweren tijd behoort; voorts de prachtige
brug, welke over de Fulda ligt, het Fredri ksplein met de beeldzuil
wn den landgraaf FREDERIK II, het koningsp!ein, en de Wi'lhelmspoort. Het mUrellln, en de daarmede verbonden boekerU, bevat
verfcheidene fchatbare voorweroen, die de oplettendheid der geleerden verdienen. De firaat Bellevue , in de !;oven.Nieuwjllld, waar-
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Op nog een oud keurvorstelijk floc flaat, levert mogelijk een der
fchoon!le gezigten van geheel Duitschtand op, gelijk de ftad, over
het geheel, zeer bekoorlijk gelegen is. Eindelijk verdient nog opmerking een echo op het konings-plein, hetwelk een volkomen acht kanc
vormt, die juist in deszelfs middelpunt hoorbaar is, en de wonen
zevenmaal herhaalt. De fabrijken zijn er van weinig belang.
K'.ASTAGNETTEN tUft kleine !lukjes hout, bijna de gedaante
van eene groote fchaal eener noot hebbende, die door middel van eene koord, door een gat loopende, aan den duim zijn vast gemaakt,
en onder het danCen tegen elkander geflagen worden. De ze zoogenoemde klaphoutjes waren federt lallg bij de Mooren, Spanjaards en
Bohemers in gebruik, en tegenwoordig bedient men er zich nog van
in Gascogne, om bij zekere vrolijke danfen er de maat mede te flaan.
KASTE. Een zekere rang van menfchen onder de bldianen,
die van ouds af door Kasten, of afdeelingen, van elkander zijn
afgezonderd. Het aantal dezer Kasten is moeiJelijk te bepalen. Volgens de ver[chillende beroepsbezigheden, en het daaruit voortvloeijend onderfcheid, kan men er wel 100 teIlen. Naar de hoofdklasfrn, echter, verdeelt men deze volken in vier, als: I Braminen;
Il. oorlogslieden ([{etris Zochettries) 3. kooplieden (Bonianen Bensbice),
en 4. handwerkslieden en boeren (SchuIers, Scuders). Ieder Kaste leeft
volgens bijzondere voorrchriften, en bezit voorregten boven de andere.
Dan, de oude verdeeling der Kasten, die waarrchiJnlijk alleen in InaoSlan, vóór derzelver befchaving, en de veranderingen, door koop.
handel, veroveringen, verlichting en weelde veroorzaakt, algemeen
was, heeft federt verfcheidene omwentelingen ondergaan, zoodat
niet eene Kaste in haren oorfpronkelijken, haar aangewezen, ftand
gebleven is: en van hier dan ook de menigvuldige onder-afdeelingen,
welke van tijd tot tijd ont!laall zijn. Behalve de Braminen, behooren ook thans tot de Kaste der krij1{slieuen, waaruit de meeste Indifche
Ra/ahs gerproten zijn, verfcheidene handwerkers; terwijl de middel.
fte Kasten elkander min of meer nader bijkomen; doch het onderfcheid tusrchen de Braminen en Schuters , of de hoog!le en laagfte Kaste, inzonderheid, echter, het verrchil, tusrchen de Bram;nen en het uit[chot van alle Kasten, de Hallachoras , is zoo groot,
dat de eer!le de laat!le niet, zonder de grootHe verontreiniging, mogen aanraken, en het dezen niet eens geoorloofd is, om de hoogere
Kasten aan te zien, welke de lagere zelfs, ongetlrnft, kunnen om hee
leven brengen.
KASTEELE. (P. L. VAN DE) werd in 1749 uit een zeer deftig
geflacht in 's Gravenhage geboren, en van zijne vroege jeugd af door
bekwame onderwijzers voorbereid, om zich naderhand met vrucht op
de- letteroereningen te kunnen toeleggen. Welke vorderingen hij in
meer dan één vak van wetenfchappen gemaakt had, kon genoegzaam blijken uit zijne verhandeling ter verkrijging van het meester_
!chap in de regten , in 1771 uitgegeven, waarin hij duidelijke
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proeven gaf van meer dan gewone bedrevenheid in het natuurlijk regt,
in de zedekunrle. in de vroegere en latere regten en gl?woonten van
ons vaderland. en in de Romein[che regtsgeleerdheid. Ten zelfdel1
jare vervaardigde hij, met den uitmumenden VAN ALPHEN, Proeve
flichtelifke Mengelpoiizi.i, welke hij in het licht gaf, en door
hunne kunstgenooten met graagte ontvangen, en met [maak gelezen
werd, en waarvan in het volgende jaar. eene tweede uitgave verCcheen.
In het jaar J782 geraakte hij meer in de fl:aatkundige wereld be-kend door zijne aanCrelhng tot pen(ionaris van Ht1f1r1~m, in welken
post hij tot het einde van 1187 bleef volharden. Na dien tijd leer..
de hij eenige jaren ambteloos, maar uia werkeloos, want in 1790
gaf hij zijne Gezangen in een afzonderlijk boekdeel uit, en drie
jaar later het Ifl:e deel zjjn~r vertaling der Gedichten van OS ..
SIAN. Na d"! groote ilaatsomwentelillg in 1795 geraakte VAN DE
KASTEELE andermaal in het bewind van zaken, en bekleedde [ederc
bij afwisCeling ollderCcheidene hooge posten in het lhatsbe!l:uur.
Ook was hij curator van de koninklijke univcrfiteit van Ilollalld,
welken p0st hij tot zijnen dood beIJL:Jd; kommandeur van de orde
der unie; korrespondent van de tweede klas[e van het koninklijk:
In/lltlltlt van weten[chap, letterkunde en fraaije kunsten, en lid van
de LeijdCche e') andere maatCchappijen. Behah'e 's mans genoemde
fchriften , ontwierp hij een Heldendicht, onder den naam van Henoch; vemalde eenige O:len van KLOPSTOCK en WIELAND • in 1796
uirgegeven; had zeer veel deel in de nieuwe PCalmberijming, en in de
verzameling der EvangeliCche gezangen, ten dienste der hervormde kerk in ons vaderland, waar onder terfcheidene van zijn eigen opfl:el gevonden worden. Hij !l:ierf den 7 van Grasm. des jaars 181:0.
KAT. Een klein anker, dat men voor het groote werpt, opdat
het fchip de winden zoo veel te beter weerfl:aan kan. In de ves.
tingbouwkunde ver!l:aat men er door eenen zeer hoog opgeworpen
wal op de bolwerken, of ook op de éourtine van den hoofdwal , van
welken men de rondom de vesting liggende hoogten befl:rijken kan.
KATAKOM13EN. Dus noemde men de onderaard[che grafgeweI.
ven in Egypte, waarin de gebalCemde lijken bewaard werden. In
Italië, inzonderheid in Rome, doch ook bij Napels en Sicilië vindt
men [oortgelijke onderaardCcbe gangen, omtrent wier eigenlijke beilemming r.len het niet eens is. In Rome fl:rekken zij zich meer
dan een vierde van eelle DuitCche mijl uit, en men vindt in dezelve
nu eens groote, dan eens kleine, bewaarplaatfen • en dan weer zalen, welke alle door lange gangen aan een verbonden zijn. Men
ontmoet in de Katakomben eene menigte opCchriften en fieenen zer.
ken, welke het bewijs opleveren, dat vele van de Christenen der
eer!l:e eeuwen hier begraven werden, om welke reden zij ook van
ouds af de groote voorraadkamers van geheiligde overblijffels geweest
zUn. Men meent, dat deze onderaardfche gewelven vao Egyptifchen
oorfprong zijn.
KA-
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KATEGORIEN.

KATAKUSTIK. De leer van de terugkaatfing der geluiden, of
van den aard en de eigenÎchappen van de Echo. Cataphol/iea heeft
dezelfde beteekenis.
KA TALOGUS. Over het algemeen eene lijst van boeken, of an...
de~e dingen, volgens eene zekere orde; doch ook verilaat men er
door eene lijst der vaste Herren, geplaatst in derzelver onderfcheide~
ne ilerrenbee1dcn ~ met opgave ovan derzelver lengte en breedte. De
beroemdf1.:e opf1:ellers van deze fooft van Katalogusfen, of lijsten,
zijn van PTOLO~'lEUS Ur,UCH BElG, TYCHO BR_~HE, WrLLEM, landgraaf
van Hcsfè7l, HALLEyen J. IIEVÉLIUS; doch de laatile en grootile
Katalogus is de Britfche, welke uit de waarnemingen van den
naauwkeurigen FLANlSTEAD is zamengef1:e!d, en 2734 ilerren bevat.
KATAPHRAKTEN. (Uit het Grieksch) Waren bij de Romei..
nen zoodanige ruiters, die over hun geheele ligchaam geharnasd en
van een kuras voorzien waren. Deze coerusting waS van Noordfche
volken afkomstig, en inzonderheid bij de Parthers in gebrnik, die
daarenboven nog zeer lange fperen hadden, welke in riemen aan de
paarden hingen. Bij het leger van ANTIOCHUS bevonden zich 3000
Kataphraktfm op den regter vleugel der P//fJ!angiten. Niet alleen de
ruiters, maar ook hunne paarden, waren geharnasd.
KATARAKT. Een waterval van de eer!l:e grootte: ook een oog~
vlies, of verduistering. van het kristallijne vocht der oogen.
KATASTER. Een register op voorwerpcn van finantie, onder
openbaar gezag verzameld.
KATASTROPHE. Eene bijzonder beflisfende keer, welke eene
zaak neemt, voornamelijk in tooneeIHukken en verhalen; eene verrasfende wending der g'!fchiedenis ; omlmooping, oplosfing van het verha'ulde; en van hier ook punt van bellisling.
KATECHETIK. De kennis der regelen, hoe men eerst· begin..
nende en ongeoefende in de waarheden van den Christelijken godsdienst, door middel van vragen en antwoorden. behoorlijk moet
onderwijz~n. Bene [{atech;fatie is derhalve eene mondelinge onder.
rigting in die waarheden, welke den onkundigen op deze wijze worden medegedeeld. De grootae kunst van eenen onderwijzer in den
godsdienst bellaat daarin, dat hij de denkbeelden zijner leerlingen
weet te ontdekken en te ontwikkelen. Langen tijd werd dit gedeel.
te van het godsdienstig onderwijs verwaarloosd, en het is eerst in
de laatile t~iden, dat men er eene meerdere opmerkzaamheid aan
gehecht heeft. Inzonderheid heeft zich GlIAFFE in Götti/Jgm, door
verfcheidene fchriften, in dit opzigt verdienstelijk gemaakt.
KATEGORtEN. Zijn grondf1:ellingen van het menfchelijk ver!l:and,
waarop hetzelve il'der gegeven denkbeeld terng brengt; ot~ om zoo te
fpreken, de vakken of klasfen , waarin het ver{l:and de voorwerpen
aanneemt, die zich aan hetzelve aanbieden. ARrsToTELES zOèht deze
grondficllingen het eerst op, maar bepaalde een te groot getal; doch
KANT heeft dezelve meer naanwkell1'ig, en volledig aangewezen.
KA-
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KATEGORISCH. Stcl!ig, bliegemaakc. Kategorlsch Impemtiv is.
vol~ns KaNT, het olWoorwaardelijkgebod der rede, bethoogfte
zedelijk begin[el.
Kt\. THARINA I. Deze merkwaardige vrouw, die zich uit de heffe des volks tot den Rusu[ehen tro0l1 verhief, was dc dochter van
eeilen landman iu bi/bamven, SA~lUEL gehecten; want bij had geen en
familie-nacrm, zoo als in dc·ze Noordelijke gewesten veelal het ge.
val is. Zij werd Katholijl{ gedoopt, en ontving den naam van MARtHA.
Na eenigen tijd bij een Lmhersch geestelijke. met nam~
DAUT, in Roop gediend te hebben, kwam zij te iUariClJlmrg bij delJ
proost GWCK, waar zij, fchoOil clièl1stnnagd zijnde. met diens
dochters, in de le::rbegrippen der Lutherlèheil, alsmede in nuttige
handwerken onderWegell werd. IIier huwde zij aan eenen Zweedfchen. dragonder, JOHAN geheeren, die door hare ontluikende fclJoonbeid op haar was verliefd geworden; doch zij ,,':1S zijne vrouw
fIechts voor weinige dagen. flaa.f m:m moest naar het veld, kort
voor dat de Rusfel1 in 1702 het floc IIIaricllburg innamen, waarbij de inwoners der tlad , waaronder ook MARTHA was, werden
gevangen genomen. Zij kwam in hunden van het bevelvoerend legerhoofd SCIlEREl\IETIEW , bij wiell lVIENZIKOF haar ontmoette, en
door hare fchoonheid getroffen werd. De veldbeer , zulks hefpeurende, frond baar aan oen gunfieling zijner [onvercine af, die haar
aanfionds met zich nam_
Intlls[chen kwam JOIJAN als onderofficier terng, en ontdekte haar
verblijf; doch waagde heE ni2t, om zijne vrouw terug te ei[chen,
en bezocht haar alleen in het geheim. lVIENZlKOF, bij ",ien zij als
dic;nstma;lgd was, hield haar, om haar bezit nict te verliezen, voOr
de oogen van PETER den Grootm en de rtanzienlUke RlISfcll verborgen; maar fiond haar de verkeering met haars gelijken toe, waardoor haar. man dihvijls de gelegenheid had, om haar te bezoeken.
Eene onbezonnen daad .echter maakte MENZl!WFS angfiige voorzorg
geheel vruchteloos. In eenen roes, breed opgevende van het bezit
eener fehoone minnares, wilde men haar zien, om zich van de
waarheid te overtuigen: hij weigerde dit bewijs te geven, en liet
haar niet, dan op het fielJig verlangen van den vorst verfchijnen. De
gefralte van MARTHA l1~ankte op PETl::R. eellen zoo diepen indruk,
dat MENZIKOF haar !lan den monarch aillond, en dit oogenblik haar
toekomstig verheven lot bef1iscIJte.
Zoodra MARTHA, die ten aanzien van hanr te honden gedrag de
voor[chriften van MENZIKOF volgde, onder de bedienden van het
hof WaS opgenomen, veranderde tij underma21 van godsdienst;
ging tot den Griekfchen over; nam den naam van KATHARINA aan,
en werd nu KII.THARINA ALEXIEWNA genoemd. Zij bevond zich cenige jaren aan het hof van PETER I, onder den naa,m der vrouw van
zijnen kok, en als zoodanig brag't zij in 1708 en li09 de prins[esten ANNa en ELIZABETH ter wereld. ümtrellt het einde van 1810 beALGEMEEN WOORDENll. 1V
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gon men haar Mevrouw te noemen, en vergezelde zij den vorst
overal, waarna in 1713 een keizerlijk bevel verfcheen, waarbij zij aan het Rusfifche rijk als werkelijke gemalin van PETER I.
werd voorgefteld, waardoor dan ook de geboorte der beide genoemde prinfesfen, doch ftilzwijgend, gewettigd werd.
KATHARINA wist het hart des keizers door hare aanvalligheid, en inzonderheid door haar verftand te boeijen. Zij werd ~
toen hij zich iJl 1711 in eenen deerlijken toeftand met zijn leger
aan de Prutk bevond, en alle uitkomst onmogelijk fcheen, zijne
redfter. Zij, OSTERMAN en SCHAPHIROW beOoten den grootvizier
om te koopen, waartoe zij alle hare juwelen, en al het geld ten beste gaf, dat zij konde bijeen brengen; en eerst, nadat haar gemaal volkomen gered was, ontdekte zij den keizer, hoe dit door haar gefchiedt
was. De keizer beloofde haar zijne eeuwige dankbaarheid; verklaarde haar in 1722 tot zijne opvolgfter, en liet haar in 17t!4 te
Moskau kroon en. Dit was het grootfte , maar ook het laatfte bewijs
van achting, hetwelk hij der keizerin bewees, wan t in de laatlle
maanden dezes jaars moest zij nog zijn geheel ongenoegen gevoe.
len. KATHARINA beminde den kamerheer MONs, met wien zij door
haren gemaal werd overvallen. MONS werd onthoofd, en zij zelve
moest de te regtfl:elling bijwonen; alle hare vertrouwden werden
verwijderd, en door perfonen vervangen, op welken PETER zich
meende te kunnen verlaten: ook MENzmoF was federt eenigen tijd
in ongunst geraakt, zoo dat haar toefl:alld verfchrikkelijk was, te meer,
daar zij uit eenige uitdrukkingen van haren gemaal moest opmaken,
dat zij eeue verandering ten haren nadeele in de troous-opvolging te
duchten had. Om dit nu voor te komen, had zij MENzlKoF noodig.
en het gelukte haar, door het beleid van JAGUSCHINSIO, om hem met
den keizer te verzoenen. Dan, terwij I men cr op uit was, om het
lot der keizerin te verzekeren, ftierf PETER de Groote in Louwm.
1725, waarop KATHARINA, kort daarna, tot keizerin werd uitgeroepen,
en andermaal den eed van getrouwheid ontving.
In den beginne volgde men het plan van den overleden vorst, en
werd het ftaatsbewind, onder MENZIKOFS invloed, tamelijk wel be.
hartigd; doch de natuurlijke losheid der keizerin verkreeg langzamerhand zoo geheel de overhand, dat zij aan de regering niet meer het
geringfte deel nam, en de geheele zorg voor den ftaat aan hare gunfieIingen overliet, waardoor h et '.tolk eerlang aan het morren geraakte.
Het afzonderlijk leven dezer vorstin was ten hoogfte ongeregeld,
inzonderheid ten aanzien van het gebruik van drank, waardoor hare
gezondheid nict weinig leed. Dit, en mogelijk ook wel nog andere
oorzaken, verhaastte haren dood, die den 17 van Bloeim. 1727
voorviel, en aan eene verzwering in de long werd toegefchreven. Zij
werd te Petersburg, in de St. Pieterskerk, naast haren gemaal begraven.
KATHARINA 11. Keizerin van Rusland, zag in het jaar 17~9
te Stctlift het eerfte daglicht. Zij was de dochter van CURISTI.\AN
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AUGUSTUS, prins van Ánhtllt Serbst, en werd door de keizerin Euit
ZADETH tot gemalin van haren neef PETER, dien zij tot haren opvolger
verkous , be1l:emd; gelijk dali ook dit huwelijk in 1748 voltrok_
ken werd. Daar deze haar gemaal echter, van wiens aanfiaande
grootheid zij de billijk!le verwachting voedde, groote noch beminnenswaardige eigenCchappen bezat, en zich aan de ondeugden een.
losbandigen krijgsmans, overgaf, overtuigde zich KATHARINA weldra J
dat zij in dit huwdijk weinig geluk te wachten had. Om zich
eenigermate Cchadeloos te 1l:ellen, legde zij zich eenige jaren op de
beoefening der wetenCchappen toe; en het lijdt geen en twijfel, of
dit droeg niet weinig bij, om haar ver1l:and en de vastheid van haar
karakter te ontwikkelen.
OndertusCchen konde KATHARINA aan een hof, als het Rusû[che,
onder ELIZABETH, juist niet veel orde en zedelijkheid leeren. Onder de vrienden van haren gemaal, die zich meer en meer van
haar verwijderde, onderCcheidde zich de graaf SOLTIKOF door ziJn
verftand en de bevalligheid van zijn perfoon. Tusfchen haar en dezen om!lond eerlang eenen vertrouwden omgang; doch de afwezenheid van SOLTIKOF in onderfcheidene buitenlandfche gezanrfchappen
veroorzaakte, dat zij hem onverfchiJlig werd, en STANISLAUS AuGUSTUS PONIATOWSKY. een [choon jongeling, bij zijne eerfie verfchijning ten hove, den levendig1l:en indruk op haar maakte. Hunne
onderlinge ver!landhouding [cheen der keizerin niet te mishagen, en
zelfs was het op hare aanbeveling, dat de gelukkige PONIAToWSKY
door AUGUSTUS lIL tot zijnen gezant te Petersburg benoemd werd.
In Frankri.lk baarde deze naauwe betrekking bezorgdheid. De 1l:erke
verkleefdheid van den gezant aan Enge/and kennende, waarmede dat
rijk in oorlog was, en vreezende, dat hij door middel der grootvorstin bij de keizerin ten nadeele van het FranCche rijk mogt werken, bewerkte LODEWJ]K XV bij den PoolCchen monarch zijne tenlgroeping. De grootvor!lin, in den beginne hier over zeer gebelgd,
vertroostte zich eerlang door eene nieuwe keuze.
In het jaar 1761 fiierf ELIZADE.TH, en werd door PETER III als
keizer opgevolgd. Dit maakte de verwijdering tusCchen de beide
echtgenooten nog grooter, en bewoog KATHARINA, om alles aan te
wenden. ten einde hem van den troon te 1l:ooten. Men vormde eene
zamenzwering, aan welker hoofd zich de graaf PANIN, de onderne.
mende prinsCes DAscHLoFF, en een jong garde-officier, met name
G. ORLOFF, die thans de begun1l:igde van KATHARINA was, bevonden;
men wist de troepen te winnen, en het volk op hare zijde te brengen, met dat gevolg, dat men in den nacht, tusfchen den 8 en 9
van Hooim. 1762, eene omwenteling bewerkte, waarbij zij, in weinige uren, tot den troon verheven; doch haar gemaal PETER III
gevangen genomen, en in den kerker omgebrngt werd.
In de eer!le maanden harer regering beijverde zij zich, om de
nijverheid en den akkerbouw te bevorderen e 11 eene zeemagt te
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fcheppen, en gaf nuttige verordeningen omtrent de recitspleging:;
doch naderhand legde zij zich meer toe, om haar reeds uitgebreide
rij k nog meer ce veT?;rooten, dan om hare onderdanen te verbece~
ren en te belchaven. K.\TIJ.\RINA had nuumvclijks een jaar den troOn
beklommen, of zij dwong de Koer/anders ,om hunnen nieuwen
hertog. KAREL van Sakjè, af te zetten, en den, wegens zijne
wreedheid, gehaatcn BIRON terug te roepen, en beproefde alzoo~
0111 door g~weld de fcheidsvrouw harer inaburen te worden. De
dood van AUGUSTUS lIl, koning van Polen, gaf haar eerlang gele_
genheid, om hare heerschzl1chtige ontwerpen verder uit te voeren.
Door de hulp van haren gezant en haar leger verhief zij hareu meest
begunstigden minnaar, STANISJ.AUS PONIATOWSKY, tot den l'oollchen
~roon; doeh terwijl zij den Polen dien vorst opdrong, nam het getal der
misnoegden in hanr eigen rijk toe, en werden. te lJloskau en Petersburg verfcheidene aanf1a.gen tegen haar in het werk gelleld. De p}.otîe.
linge vermoording v~n den jongen 1wAN, op wien de zaamg.ezwo~
r.cnell hunne hoop ge{l:eld hadden, verdubbelde het misnoegen; maar
verijdelde tevens het plan harer vijanden.
Sedert werd het hof der keizerin l1echts door eenige kuiperijcn,
waarin minnèhandel zich met de 1laatkunde vermengde, verontrust,
cn waarbij men geen ander oogmerk had, dan om den eenen gUll1le.
ling voor ecnen anderen te verdringcn. De vorftin hield zich in deI\
fchoot der vermaken eenigen tijd met dp. verbetering der wctg.eviug
in hare 1laten, fcIlOon met weinig vrucht. onledig; doch dit was
l,1aar groot{l:e plan niet: zij wilde alle Noordfchp. mogenhed<ln a:11l
2.ich oIld~rwerpen, en, zich met Enge/and verbonden hebbende ..
vorderde zij vall Polelz den afaa\.ld van verfcheidene door de Rusfifche troepen bezette provincien. De pogingen van FrankriJk, oln
zich in Po/eu eene partij tegcn Rm!alJd te vormen, en de oorlog,
waartoe men de Porte bewoog, Hrekten alleen. em de uitvoering
van haar plan te verhaasten. De Tllrl.:m werden g.enagen, de RusÎIfche vlag wapperde zegevierend op de GriekCche zeeën, en aan de
oevers der Neva vormde men het romaneske plan, om de republie..
ken. van Sparta en Athene weder terug te roepen, en· der Porte tegen te 1lellen.
Te midden van deze hare overwinningen vervolgde KATHARINA
11r.ar plan tegen Polen, en bragt in J772 , met de hoven van BerNJIJ
cn Ween en , het beruchte plan van verdeeling. dezes rijks tot lland;
floot een jaar daarna den vrede met de Porte; onderwierp, door den
onbcpaalden invloed van POTEMKIN, de Krim, die tot eene Rusfifche
provincie gemaakt werd, en breidde de grenzen haars rijks tot aan
den [(aukafus uit. Inmiddels reisde zij door de provincien, die
door zekeren avonturier PUGATSCIIEF in op{l:and gebeagt waren, alsmede door het aan· haren reepter onderw0fpen Tal/rie, bij welke gelegenheid zij van STANJSL1\US AUGUSTUS, koning van Polen, en keizer Jo.
ZEPII II een bezoek, en van den Inatl1CIl de vernieuwde belofte ontving,
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ving, om de uitvoering van hare omwerpen tegen de T,,,km te
onderfieuncn.
Omfirecks dcnzelfden tijd vereenigden zich pruisfell en Enge/mld.
om de Porte en Zweden tegen Rusland iiJ het harnas te jagen, waartlit met de Turkm eenen nieuwen krijg ontfiond, welke hunne verdrijving uit Europa weIligt ten gevolgc zo:! gehad hebben, indien KATHARI_
NA beter met hare geldmiddelen gellaan had, en niet door de afwendingen van andere fiatcn warc verhinderd geworden; doch die nu in 1792,
door den wede van Jasfy eindigde. Tcrwijl Rus/mul met Ge Turken oorlogde , opende GUSTAVUS III dcn veldtogt, en bedreigde
voor een oogenbIik Petersbmg. De krijg duurde, met afwisfelend
geluk, 2 ja~r, waarna de vrede in I 79°, te IYerda, getroffen werd,
waarbij de wederzijdlche grenzen geene verandering ondergingen.
Alle deze oorlogen tegen Rusland hadden dus alleen gediend, om
zijn fiaatkundig overwigt te venueerderen, en KATUARINA nog trotfcher te makcn. Haar invloed op Polen geleek naar oppermagt, en
mishaagde die natie niet minder, dan dezelve den naijver der mogenbeden opwekte, die tot de verdeeling van dat rijk hadden medegewerkt, van welk een en ander het gevolg was, dat KATHARINA
met Oostenrijk en Pruisfen een verdrag tot eene nieuwe verdeeling
van het ongelukkige Polen floot, hetwelk van de lijst der Europi.
fehe mogcnheden moest worden ge[chr~pt, waarop zij kort daar_
na Koerlalld, Samogitie, Semignllie en den kreits van Pilten mee
baar rijk vereenigde.
Bij de FranCche omwenteling bleef de Rusfifche vorstin eene fiilIe
aanfchouwllers. Zij ontving wel vele uitgewekenen, en behandelde
hen grootmoedig; doch volbragt hare beloften niet. De oplland in
Polen, in 1794, kon dit ongelukkige land niet redden; hetzelve
moest zich , na de bcllorming van Prang cn het verwoesten van
verCcheidcne provincien, geheel onderwerpen. KATHARINA had een en
oorlog tegen de Perziërs begonnen, en, volgens fommige gefchicdfchrijvers, het plan, om het rijk van den grooten Mogol te herfielIen, en de Enge!fc/zen tlit Bmgo/e te verdrijven, toen zij, den 9den
van Slagtm. 1796, haar leven aan eene beroerte eindigde.
Verfchillende zijn de gevoelens omtrent deze vorll:in, die, bij de
zwakheid harcr fexe, niet zelden de fiandvastigheid en het karakter
van een groot regent vertoonde. Zij liet zich door twee neigingen
tot a:1I1 harcn dood beheerCchen, namelijk: liefde en roemzucht.
Door de ecrfie werd zij niet zelden een voorwerp van berisping.
zoo wel binnen- als buiten 's lands, en door de laat!l:e gaf zij
aan ijdelcn glans boven eenen duurzamen roem de voorkeur. Zij
verleende aan hare gunflelingen gehoor, en arbeidde te gelijk
met hare fiaarsdienaars; fchreef aan eenen officier eenen verliefden.
en aan VOLTAIRE en FREDERII{ eenen wijsgeerigen brief, en ondcrteekendc het bevel, om de Tm"kell aan te vallen, of Po/en te be..
zetten. Zij vleide de uitfiekcndfle ~cIeerdelJ, om van hun lof in
E 3
te

TG

KATHEDRAAL-KERK. -

KATOENBOOM.

ce oogtlen; noodigde VOLTAIRE meermalen bij zich; floeg aau
D' ALEMBERT voor, om zijne Encyclopedie in PetersblJrg te voltooijen,
en de opvoeding der grootvorfiin op zich te nemen, en onderhield
zich zeer vertrouwelijk met DIDEROT, toen deze aal: haar verlangen
voldeed en ten hove verfcheen. Zij bereikte, indedaad , langs dien
weg baar oogmerk; want de geleerden plaatl1:en baar in de rij der
groodle vorsten, en overlaadden haar met loffpraken, die zij gedeeltelijk ook verdiende. Zij begunl1:igde den bandel ; verbeterde de
wetgeving; legde !leden, kanalen, hospitalen en opvoedings·fcholen
aan, en liet PALLAS, BLUMAGBR en BILLINGS reizen. Zij wilde
verfcheidene misbruiken affehaffen ; doch begon, zonder te eindiger,·
De befchaving maakte onder haar befruur Oechts geringe vorderingen,
en verfcbeidene harer ondernemingen lagen reeds voor haren dood in
duigen. Ook ftreefdel zij naar den roem van fchrijffter , en heeft
eenige werken in de Duitfche, Franfche en Rusfifche taal nagelaten_
KATHEDRAAL-KERK, IJaar het woord Cathedra, of den leerteoel des bisfchops in dezelve, aldus genoemd, is dit! kerk, welke
de zetel des bisfchops, of aartsbisfchops, en tevens de hoofdkerk
van een gebied is. Gewoonlijk zijn er domfriften aan verbonden,
om welke reden zij ook Domkerken genoemd worden.
KATOENBOOM. Het is bekend, dat er iIJ een en dezelfde kla,.
fe (Monadelphia Po!al1dria L.) twee geheel verfcbillende geOachten
van planten zijn, die inzonderheid de zoo hoog gefchatte Boomwol ,
of het katom opleveren. Het eerlle (de Bombax L.) bevat in alle
foorten vrij groote boomen, en wordt in de beide lndiën gevonden:
bet tweede (Gosfypium L.) is meer een grome firuik of heester,
dan wel een boom, van w\'lke de kruidkenners ten minlle 5 foorten optellen, en welke voor de nuttiglle en algemcenl1:e gehonden
wordt. Deze heester is llechts een zomergewas, dat tot de hoogte van omtrent 4 tot 6 voet opgroeit, en zelden langer dan een jaar
duurt. Men vindt haar in den Leval1t, op de eilanden van den /11'çhipel, in Sici!të, Maltha en Cyprus; doch de Perzifche en Afii.
kafche, de Siamfche, Bengaalfche en Surinaamfche leveren de beste
katoen op. Derzelver kleur is ecbter overal niet gelijk. De ongemeen lange en veerkrachtige Siamfche en Bengaalfche Katoen is
roodachtig, en wordt door de Chinezen tOt hunne kostelijke Nal~.
kings gebruikt; die van Cayenne, Surinamen, en de flechtere van St.
Domi,zgo valt in het geele, en die van Sm;,'na, Mllltha en Sicilië
is helder wit. Het katoen van Cyprus (Gosfypium herbaceum) w(}rdt
volgens SONNINI (*) voor het fraairle van den geheelen Levant gehouden, en zeer duur v~rkocht.
De heester, welke op de West-Indifche eil~nden geteeld wordt.
(CosJjpium hir{utum L.), levert het harige of ruige katoen. Dezel.
ve heeft vijf-Iappige bladen, dil! beneden eene klier, harige takken
eD fielen hebben. De fchoone bloem, die echter geen en reuk geeft,
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'efiaat uit 5 zwavelkleurige bladen, en heeft van onder een purperkleurige vlek. De ovale vrucht heeft de grootte van eene okkernoot,
en is in vier huisjes verdeeld, die zaden van de grootte van eene erwt
bevatten, welke in het zachte omkleedfel van katoen befloten zijn.
Wanneer de vrucht rijp is berst zij open, en als dan komt het daarin zamengeperste katoen te voorfchijn, waarna zij geplukt, en naar
eene daartoe ingerigte molen gebrngt wordt, om er het katoen van
af te fcheiden.
De katoenteelt bezit het voordéel, dat de heester zelfs in een' dor-ten en fteenachtigen grond wil groeijen , mits dezelve niet door an.er plantfoen is uitgeput; hebbende het land alleen noodig, 0111 van
andere planten gezuiverd te worden. Men legt in gaten, die 4
voet van elkander en op eene rij liggen, eenige zaadkorrels, die na
14 dagen uitloopen, wanneer men eenige der overtollige plantjes uittrekt, en er flechts 2 of 3 van in één gat laat {ban. Na verloop
van 3 maanden worden de plantfoenen nogmaals gewied, en de opgefchotene boomt jes uirgefnoeid en getopt: na 5 maanden vertoont
zich de bloezem, en 8 weken daarna opent zich de vrucht. Men
verzamelt de katoen te gelijk met het zaad, waarna zij door een
daanoe gefchikt werktuig gezuiverd wordt.
KATTEN. (De) Een der oudfte volken van Duitschland , het.
_elk het tegenwoordig Hesfen , Fulda, Ht11](JtI, lfenburg en een aanmerkelijk [ruk van Fronkenland tot aan de Saaie, benevens het
grootfte der Nasfaufche landen en het Oostelijke gedeelte van Westphtzlen, in bezit had, en zich tot aan den Rijn en Maill uitftrektt>.
Het voerde met de HermondurC1t en Cheruske11 dikwijls bloedige
oorlogen, en begaf zich naderhand op het eiland der Batavieren,
:tlwaar nog tegenwoordig, niet ver van Lef/den, J(atwijk op zee, digt
bij den ouden mond van den Rij1Z, en j{atwijk flan den Rijn, een
weinig meer landwaarts in, aan die rivier gelegen is. De Katten
kwamen, na verfcheidene oorlogen, eindelijk, in 392, in verbond
met de Fratlken, onder den koning MARKOMER; en federt verdwijnt
bun naam uit de gefchiedenis, tot dat de Hasji of Hesji, met welk
zij eenerlei volk fchijne.n te hebben uit~emaakt, in de 8fte eeuw
te voorfchijn kwamen. De Katten worden ons, over het algemeen,
als een dapper, gehard, moedig en fchrander volk afgefchilderd, dat
zoowel den landbonwals den krijg oefende. Melk, kaas en wild
was hun voedfel , en van de vellen der beesten maakten zij hunne
kleederen. Eigendom bezat eigenlijk niemand; maar de akkers en
velden werden jaar ijks onder de familien, door hunne koningen of
opperhoofden, verdeeld, die, wel v~rre van eene fouvereine magt te
bezitten, gehouden waren, om van tijd tot tijd landdagen bijeen
Ie roepen.
KAUFMAN (ANGELIKA) was zeer beroemd in de fchilderkunst,
waarin zij het eerfte onderwijs van haren vader, die bisfchoppelijk
1a9ffcbilder was, ontving. Zij werd in 1741 te C1HIr in Eund/en ge-
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vroeg blijken van hare nelglllg tot al wat f(!noon
was, irizOlidcrheid tot de iCl:iIdeïlmnst, \vaarin zij, later, onder er~
varen nwesreïs, de gj"()(lt!l:c vorderingen maakte. In den ouderdom
van 13 j~ar, deed zij hare eerne reize naar Italië, en vertrok in
1769 vall daar naar Londen, waar het fchlldercn der koninklijke fa,..
milie zoo wel den grondOag tot har(:n roem als tot h~ar geluk legde.
lil I78~ verliet zij ElIgc!rwd, waar IJlen haar tot lid van de konink.
Iijke akademie der kunsten h:L1 aangenomen, en verkoos Rome tot
baar volgend verblUf; zoo als zij dnn ook den 5 van Slagtm. 1807
aldaar gef10tVen is. Haar fl:oflèlijk deel werd door de uit!l:ekend!l:e
mani1ell VUil Rome grnl'waarts vergezeld, en haar borstbeeld in het
PnrJtheol1 geplaatst. Zij liet eene uitgezochte boekerij en een a:!llzienlijk vermogen na, en 11ee[r vele portretten en gefchiedkundigo
1lukken gefchildcrd, de laatfle inzonderheid nnar 3ntiken. In haar
fchilderwerk waardeert men, voornamelUk , het bevallige, hetwelk al ..
lerwege da~riil doorJtra8lt; doch zullen kunstregters het onnaauwkeu •
.rige in Im('n Hijl, zoo wel nIs eCilzelvigfJeid in 111:1n en uitvoering
niet over het hoofd zien.
KAUKASUS. Ecn beroemd Alpen.gebergte in {/7est-.d:>ië, het.
welk de breedc l~d('ngte, ,usfèhen de ('aspi[che en Zwarte zee be.
vat, en zich van de eellc tot de andere zijde der j':ee, van het
Zuid..oosten wt het Noord.westen, in eene lengte van 140 mijlen
lIidlrekt. Bergllroomen, afgrollden, en fIleeuwvallen maken dit gebergte zeer ontoegankelijk. De hooge rug van hetzelve benaat uit ee..
;Q.e granietachtige fleenfoort, is gedeeltelijk met altoos durende fneeuw
bedekt, en mecstal woest en onvrllchtb~ar; doch vindt men op de
lager liggende bergtoppen bosfchen. Aan de Westelijke zijde verheft
~ich de Elbrus, door de bwoners Chat, of Chach-Gara, genoemd, ter
lJOogte van 5,364 voet; terwijl, volgens eene Rusfifche meting, de
Sneeuwberg, de hoogfle top van den Kaukafus, eelie hoogte van 16,854
voet zou hebben: zij werd in 1810 het eerst door eenen Europeaan
beklommen. De meeste, op den Km/ka/us olltfpringcllde, rivieren
nemen of eenen Oostelijken loop naar de Caspifèhe, of eenen Westelijken naar de Zwarte zee. De vool1laamfl:e dezer rivieren zijn de
/(UI', de ReoiJ; of PhaJis, de Ktlbankuma, Alazan Teral, S/i4
mum.KaJ[u enz.
Zoo ruwen onvruchtbaar ook het hoogne gedeelte van den KauIra/us zij, zoo vrtlcl1trijk en door de Natuur gezegend zijn, inzon_
derheid, de Zuidelijke afhellingen van dit gebergte, waar het land
met beken, bcsrchen, tnillen, korenvelden en weilanden afwis[elt:
de wijn!l:ok, vrnchtboomen, ja zelfs kastanjes en vijgen, gelijk ook
allerlei koren, rUst, katoen en hen nip, tieren hier ongemeen wel,
zoodat deze landen, bij eene behOG>rlijke kulmur, de ge1ukldgne konden
zijn. Het delffioffelijk rijk bevat rijke ièhmten, waarvan genoegzaam geene partij getrokken wordt: ook zijn hier merkwaardig de
menigte minerale brolluen in verfcheidene {treken, waaronder ook
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Naptba-bronnen gevonden worden. Het land levert funderen, (cha..
pen (gedeeltelijk lang!la3rtige), paarden, kameelen, wild en gevoge!te op. De faznnten behooren hier te huis.
De bewoners dezer landen befiaan uit verfchilIende kleine volken,
en zijn deels Griekfche en Armenifche Christenen. en deels Maho..
snedanen en Joden; terwijl anderen de fielTen, bergen, rotfen en
boomen godsdienstig verëeren. Zij leven op eene aartsvaderlijke
wiJze. en velen van hUil onderfcheiden zich door een en fcllOonen.
regelmatigen en fierken ligchaamsbollw, inzonderheid de Cir/rns[iers
en Ceorgiers, die het fchoonfie menfchenras der wereld uitmaken; om
welke reden dan ook het vrouwelijk gel1acht, door de Oosterlingen p
voor hunne I-Iarems gezocht wordt.
Men begrijpt al de landen, welke op en aan den Kauknftls liggen,
onder den naam der Kaukafifche la/If/en, welke federt den vrede, in
l8 f 3 tusfchen RuslaNd en Pruisfcn gefloten, aan het eerstgenoemde
rijk behooren; zonder echter aan hetzelve volkomen onderworpen te
zijn; want l1echts een klein gedeelte, de Georgifche landen Scnurageil, Kar/ftll en Kac!teIÏ , frant onder een geregeld Rusfisch-befiuul';
terwijl de overige landen min of meer aan de Rmfen onderworpeil
ziJn, en fommige vomen hunne beerfchappij erkennen, doch anderen, daarentegen, zich als geheel onafhankelijk befchouwen, en met
hun in vjJalldfcl;ap leven.
KA VIAAR wordt in Ruslaud van den fieur, en de Be/flja r;;·.
IJllza of ne/mo, die wel 30 tot 40 en 50 voet lang wordt, en ee ..
lIe verbazonde hoeveelheid kuit of eijeren opleveren, vervaardigd.
Daar nu deze eijeren of kuit, welke men bij een wijfjesfieur bevonden heeft wel 200 pond te bedragen, niet allen verscll kunnell
~egeten worden, zoo worden dezelve door de Rusfen ingemaakt.
Zij flaan deze kuit met fUjve roeden tot eene pap, el! doen die alsdan ingezouten in kleine vaatjes, om te verzenden. Deze weeke en
,,\oeibare Kaviaar is de eerfie en beste foort; doch men maakt ook
Kaviaar door de kuit vast zamen te perren , er peper en fijn g~
fneden uiJen bij te doen, en er koeken van te maken en te droogen,
welke zwarer te verteren, en niet zoo finakelijk is.
KAZILOT (De) behoort onder de orde der walvisrchen, heeft bijna
eene gelijke grootte, doch verfchilt, inzonderheid door zijnen groo.
ten mond, van dezen; kunnende hij haaijen , die vademen lang zijn,
inOokken, daar de walvisch, door zijnen engen hals, van kleine
vischjes moet leven. De Kazilot WOOnt in den Noordelijken en
Zuidelijken Ocellan en aan de Kaap, en heeft de lengte van 60 tot
tlo voet. Zijne bovenkaak is zeer breed, de onderfie daarel1te~ell
~eer f1ll8l. In de laatfce bevinden zich, in 2 rijen, 46 tanden, die
door even EOO vele holliglJeden in de bovenkaak ontvangen worden.
De Kazilot wordt inzonderheid gezocht om het kostbare Walrchot
(SpermtJceti) , hetwelk in de gedaante van eelle melkwitte olie deels
binnen in het lijf, doch in tremer hoeveelheid binnen af~onder..
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IiJke buizen, binnen den kop van dit dier gevonden wordt, en,
aan de kht bloot geffcld zijnde, tot een' half doorfchijnende talk
verhardt. Van een matig groote Kazilot verkrijgt men meer dan ~o
ton Wdfchot, die terllond door water en zout gezuiverd en gekleinsd,
en in de geneeskunst, doch wel voornamelijk tot kaarfen, welke
boven die van was de voorkeur hebben, ~ebruikt wordt. Onder drek·
ftof vindt men ook fomtijds den welriekende, graauwen amber.
KEERKRINGEN. (Tropici) Zijn 2 aan den evenaar evenwiJdige cirkels, waarvan zij ~3 gr. 28 minuten verwijderd zijn. De e~
ne is naar het Noorden gekeerd, en wordt kreeüs-keerkring genoemd,
de andere naar het Zuiden, en wordt den keerkring van den fleenbok
geheet en. Men noemt dezelve alzoo, omdat juist daar ter plaatfe,
waar zij den zonneweg raken, deze hemel-~eekens gevonden worden, en de zon in haren weg van daar fchijnt temg te keeren.
KEESEL (G. D. VAN DER) was een man, met meer dan gewone fchranderheid van begrip en juistheid 'I':m oordeel toegemst,
die door groote geleerdheid, inzonderheid in het vak van burgerlijk
regt, uitmuntte. Hij werd in ons vaderland, en wel te DeYenler,
in 1738 geboren. Zijn vader, leeraar bij de Hervormden aldaar, verwierf verdienden lof door eenige uitgegevene fchriften. Na vooraf
var. de lesfen zoo in de Latijnfche, Griekfche en Hebreeuwfche talen en letterkunde, als in de algemeene en oude gefchiedenis, wls- elt
natuurkunde ecn uitmuntend gebmik gemankt te hebben, oefende hij
zich nog 5 jaar te Lei/den, inzonderheid in de regtsgeleerdheid , on..
der de beroemde hoogleeraren SClIELTINGA, RVCKER en WEISSE. Tot
dokter in de regten bevorderd zijnde, zettede hij zich te '$ Hnge neder t en arbeidde als pleitbezorger met zoo veel fchranderheid en
bekwaamheid voor zijne klienten, dat hij als zoodanig weldra in den
besten naam Ilond, en hem in J7 62 , nog geen 24 jnar oud, dea
post van hoogleeraar in de regten aan de hooge fchool te Groningm werd opgedragen. Meer dan 7 jaar bekleedde hij dien pOSt met
de grootlle getrouwheid, tot dat hij, in 177°, naar de Leijdfche
akademie geroepen werd, welker belangen hij met zoo veel zorgvuldigheid en verdienllen behartigde , dat zijn 11:1am daardoor onlletfelijk geworden is. Allen, die in ons vaderland uitmunten, het
zij als onderwijzers aan de hooge fcholen in het burgerlijk regt ,
het zij als pleitbezorgers voor de balie, het zij als leden van hoogere en lagere regtbanken , kwamen grootendeels uit de fchool van
VAN DER KEESEL, of, van elders komende, vormden zich naar ziJne leiding. Onder de aanzienlijklle mannen, welken hij ten leermeeseet' verflrekte, komt onzen koning zelven de eerfle plaats toe, die,
toen hij te Lei/den Iludeerde, hem de beginfelen van het burgerlijk~
IijffirafFeIiJk en hedendaagsch regt, gelijk ook de Jesfen aangaande het
bijzonder regt t om wetten voor te dragen, dagelijks hoorde ontvou.
wen, hem later ook hoogfchatte, en onder de ridders van de orde
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Ondertnsfcben was het niet a\1een door zijn akademisch onderwijs, dat VAN DER KEESEL zich bij zijne leerlingen verdienstelijk
maakte; maar ook vereeuwigde hij zijnen naam door uitmuntende gefehriften. Behalve ééne redevoering te Groningen, en vijf te Lei}den gehouden, gaf hij ten gebruike der fiuderende jeugd, uit: TIt,.
[es fe/ectae .Juris Bollandici et Ze/nndici, waardoor bij HUGO DE
GROOTS Inleidin~ tot de Hollandfebe regtsgeleerdheid ophelderde, en
daarbij veel, tot dit gedeelte der regten behoorende , voegde; zijnde
's mans overige gefehriften, die hij achter liet, tot een vruchtbaar ge.
bruik van dit voortreffelijk werk van GROTlUS, op zijne eigen begeerte, aan de boekerij van Lefjdens hooge idlOol ten gefchenke gegeven.
Niet flechts door geleerdheid en uitwendige verdiensten blonk VAN
DER KEESEL uit; maar hij was ook braaf en opregt van inborst, en
verfierd met zoo vele deugden, dat hij in dit opzigt met de uitfiekendf1:e mannen kan vergeleken worden: en dit was hij niet alleen
in zijne ver gevorderde jaren; maar van zijnen jeugdigen leeftijd af betoonde hij zoo vele regtvaardigheid , matigheid, zachtmoedigheid, en opregte liefde voor ware godsvrucht I dat hij onder de
regtfchapen en godsdienstige mannen eene eerfie plaats verdiende.
Hij was gedurende vele jaren gehuwd aan CATHARINA ADRIANA
BODELL, met welke bij zoo liefderijk en gelukkig leefde, dat dit
paar echtelingen een voorbeeld voor anderen opleverde. In bet jaar
1811 verloor hij deze zijne uitmuntende gade, kinderloos achter blijvende, en over haar verlies te bedroefder, n:tar mate zijne klimmende
jaren hem de zorgvuldige hulp eener echtgenoote dierbaarder maakten.
Zijn dood was gelijk aan zijn leven. Tegen deszelfs einde zijne
kracbten voelende verminderen, en zijne aardfcbe zaken bezorgd zijnde,
maakte hij zich tot zijn vertrek naar betere gewesten gereed, en fiierf
zachtkens, zonder eenig blijk van ligchaams.fmart, op den 17den
van Oogstm. 18 J 6, nadat hij 78 jaar bereikt bad.
KEGEL. Zoo noemt men in dat gedeelte der wiskunde, hetwelk
over de meting van zekere algemeene ligchaams-gefialten handelt,
zoodanige ligchamen, wier grondvlak te rond is, en die met deze
kringvormige vlakte van boven fpits toeloopen; b. v. een fuiker·
brood. De kegels flaan of regt of fcheef. Snijdt men eenen regt·
Haanden kegel in de rondte, even hoog boven de grondvlalcte, dat
is paralel met dezelve, door, dan moet de daardoor ontf1:aande vlakte
aan de grondvlakte gelijk, en, zoo deze een cirkel is, ook een cirkel
zijn: gefchiedt, echter, de doorfnede fchuins, dat is, aan de eene
zijde hooger boven de grondvlakte, dan aan de andere, dan omf1:aat
er geene cirkelvormige. maar eene langwerpig-ronde vlakte, welke
men eene Ellips noemt. Loopt echter de doorfnede niet fchuins,
maar naast de punt lijnregt naar beneden tot op de grondvlakte, dag
ontf1:aat er eene , alleen naar boven, kromme , doch van onder
door de grond linie afgefneden vlakte, waaraan men den naam van n,J1el'bQle geeft. Eindelijk kan men ook nog eene derde doorfnede
doen,
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doen, die met de cene zijde v:m
van den Kegel gelijk loopt, waardoor
eene andere, insgelijks alleen naar boven gekromde, en onder van
de grondvlakte afgefnedene, vlakte geboren wordt, welke men Paf"ubole
Parobo/e
noemt. Deze drie laatfte vlakten
vlakrcn heet men kegelfiJeden,
kegelfileden, waarvan de
Crieken reeds de eigenfchappen met een verwonderlijk venmft
Grieken
vernuft ont.
ont·
PE.R~
wikkeld hebben, en waaromtrent het werk van
v:m AroLoNJUs
ApOLONIUS PERGAI!.US
GA1!.US het vooma:unlle
voornaamll:e is , dat wij kennen.
kellnen. De Engelfchen
Engelfehen hebben
tot volmakingvolmaking van derzelver theorie veel toegebragt.
KEIJZER.
KEIjZER. (HENDRIK DE) Een beroemd Nederlundsch
Nederlandsch BouwBouw.
en Beeldhomvkundige,
Beeldhouwkundige , in Utrecht in 1565 geboren, en llit
uit het aloud
NIJI{ERKE.I'I afkomstig. Hij maakte onder zijnen fladgefladge.
geflacnt van NIJI{ER!{E~
l100t, den vermaarden ABR/\HA~l
1100t,
ABRAI!A~1 BLflEMMRT, de grootll:e vorderingen,
zoo dat hij in 159.f.
1594 tot bouwmeester
/1711j1erdallJ werd aangelleld.
aangefielà.
bou wmeester van ÁlIlfierdaJlJ
Verrcheidene openbare gebouwen dier Had zijn door hem ontworpen,
Verfcheidene
voltooid. of daarvan door hem de eerfie gronden gelegd. Onder
an-Roodenpoorr, en de ReguRegl1~
dezen bevinden zich de beurs, de Jan-Roodenpoort,
Merstoren
Herstoren , de Haarlemmerpoort , en de Zuider-, Noorder- en Wesrer-kerken~ Bovendien bouwde hij te Delft het Iladhuis, en vervaar.
ter-kerken.
digde, op last van 's lands fiaten,
fiaren, in de groote kerk aldaar, de beroemde graftombe, ter eere van
v~n prins WILLEM
WILLE~l 1 opgerigt. Hij
fiierf in 163 I , en Het bij zijne vrouw 4 zonen na, waarvan een,
PJETER
AmjlerdtJ1Il opvolgde,
PJETER geheeten,
geheeten , hem als bonwmeester
bouwmeester van Á171Jlerda11l
en-, onder meer andere werken, het ontwerp van de fraaije grafftede
en',
graillede
fiat en van Vries!tmd,
Vriesltwd, voor hunnen fiad·,
ll:ad··
vervaardigde, welke door de ll:nten
houder
h011der graaf WILLEM
WILLElIf VAN
V!lN NAssAu,
N,\SSAU, in dç groote l.erk
I.erk te Leeuwt1rde~
Leeuwtlrde~J
werd opgerigt.
KELL ER (J
KELLER
(JOHAN
OIl!lN B!lLTHAZ!lR)
BALTHAZAR) Een nitll:ekend
uitll:ekend meester in de
gieten. Hij werd in Zurich geboren; doch
kunst, om in erts te gieren.
zettcde zich, in het bloeijendst tijdvak der regering van LODRWJ.lK
zettede
LOor~WI.lK
XIV, te Parijs neder. Omtrent het einde der 17de eeuw vervaar·
vervaardigde GIRARDON
GIR!lRDON het model voor een ridderlijk fim,dbeeld
fim~dbeeld van dien
vorst, ter hoogte van 21
ZI voet. Tot hiertoe waren de i1:andbeelden
Ilandbeelden
__ an MARCUS AURELIUS,
AURELJUS, Kos:lws
VAN MEDIeIS,
MEDICIS, HENDRIK IV en
van
KOS:lIUS VAN
LeDEwIJK XIII bij afzonderl\ike
i1:ukken gegoten geworden; doch
LeDEWijK
afzon<lerlUke ll:ukken
KELLER was de eerl1:e,
eerlle, die het ondernam, om gemelde fiandbeeld
van GIRARDON in eens te gieten. Hetzelve werd in 1692, onder het
vreugde geroep des volks, op het plein
pleill Fl'1Jdome
Féndome opgerigt ; doch eeecIle eeuw Inter door dat zelfde volk weder omver gehaald. KELLER
behaalde door dit kunst[1uk
kunstrluk niet minder roem, dan GIRARDON; zelfS
zelfs
EOU men welligt zeggen, dat de fchoonheid van het model in geenen
deele de !tomheid
i1:outheid van het nfgletfel
afgietfel evenaarde. Hij fiierf in het jaar
J70~. Zijn broeder JOHANN JAKOB,
over~..
1702.
JAKOB, die in 1700 te Co/mar over
Jeed, was mede een bekwaam kunstenaar in het gieten.
KELTEN. Waren een van de volksfiaml11en,
volksll:ammen, die het oude Ga!
Gal~..
lië
lil bewoonden, en zich van de uiterfte
uiterftc punt van Bretagne tot Oostwaarts aan den Rijn en de Alpen
Alpelt ophielden, om welke reden de
Ra-
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het geheele land Cdtiea of na/atia noemden. De eigen.
lijke oorfprong der [{elten is onzeker. Zij kwamen het eem uit A:ië,
en hunlle vroegfle verhuizing, welke bekend is, gcichiedde onder BEL.
LORESUS, ten tijde van TARQUll\lliS I'RlSCUS. Zij verlprdddm zie/l
in groot en getale cl,>",r de meeste landen v:m Europa, en verzwak[en zich door onophoudelijke binnenland[che oorlogen. De handel
met de Romeinen en lIiasjiliers maakte hen wel beii.:haarder, maar
ook meer verwijfd, zoodat de ltaliaan[che Kelten ten laatfle, van
llUis geene onderileuning tneer ontvangende, onder het juk der
1I1einen gebragt werden; terwijl de B?jers zich met de He/vetlers,
en de JI/irifche Ke/ten zich met de Illiri(Jrs verbonden. Voor het overige hadden zij eene aristokrati[che ilaatsgeileldheid: de edelen hie}..
den Nationale vergaderingen, en de gellleene man was niet veel be.
tcr dan flaaf. Zij waren grof en fr€rk van Iigchaam. en woedend,
wanneer zij werden aangevalielil; doch Iwnden geellen hUlgdHlÎgen tegeJJfhlnd bieden. Hunne voornaamfl:e wapenrusting beilond in een
verbazend groot zwaard, meestal van koper, en hunne priesters,
DruidelJ genoemd, waren bij heil ilJ groot aanzien.
KENNICOTT, (13E.NJMIlN) in het laatst zijns levens dokter en
boogleeraar in de godgeleerdheid te Oxfort, heeft zick door zIjne uit...
voerige en kostbare verzameling van leeswijzen, uic!l53 handfchriften en 12 gedrukte uitgaven van den Hebreeuwfcben bUbel, alsme..
de door het afdrukken derzelve onder den Hebreeuwfchen tekst,
zeer beroemd gemaakt. Dit werk voert den titel: Pét. Test. hehr.
cflm ,'ariis lee/ion/bus Il 1'om. 0:1'/. 1776 - 1780 fol. waarvan hec
2e ded eene Dis[. gen. il1 Po T. hebr. bevat, welke BRVNS {Bau..
l'"ONEVICI, 1783) afzonderlijk uitgegeven, en met aanmerkingen ver..
rijkt heeft. KENNICOTT werd bij deze moeijelijke en kostbare on.
derneming door eene imeekenlng van meer dan 1000 pond St. _onder.
fieund, en dus in ilaat geileld, om ver[cheiden geleerden naar Spanje, Italië, DtJitschfand enz. te zenden, ten einde handfchrifcen eo
uitgaven te vergelijken. Dan de uitflag hiervan viel niet naar ver.
wachting uit. Voor het overige heeft men ook in het werk zelve
vele fchrijfouten, en weinig bruil;bare lezingen gevonden. Na zij.
nen dood, die in 1783 voorviel, zijn nog van hem in hee licht verfehenen: Re1l1(11"ks on felect pasfages in the Old Test., to wi,lJ gn
added eig1zt [erllloIJs. Oxf. 1787. 8°.
KEPPLER. (JOHANN) Een beroemd wis- en fierrekundige der
16de eeuw. Na zijne akademirche oefeningen te TlIbil1gm volbragc
te hebben, werd hij van daar tot hoogleeraar in de wis- eo zedekunde naar Grätz in Stiermark beroepen, wa.1r hij zij-ne fierrekun.
dige nafporingen vervolgde. De komst van den beroemden fierre.
kundigen TYClIO DE BRAHE in Dtlitschlal1d, en zijne verilandhou..
ding met hem, had eenen gewigtigen invloed op zijn lot. en deed
hem belluiten , om zijn ambt neder te leggen, en naar Praag te ver.
trekken, ten einde met Tycuo de RudoJphiuifehc tafels te vervaar..
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digen, welke hij naderhand te Ulm, werwaarts hij zich begeven
had, liet dmkken. In 1627 keerde hij na:lr Praog terug, en kreeg
van den keizer 6,000 guldens; terwijl hij tevens door de univerCiteit
te Rostode tot hoogleeraar werd aangell:eld. Zijne beloofde jaarwedde
echter niet ontvangende, begaf hij zich naar Regensburg , waar hij
in Slagtm. 1630, in het 59fte jaar zijns ouderdoms , fl:ierf.
KEPPLER fl:elde het grootfte belang in de beoefening zijner w~
tenrchap; fpoorde volijverig de waarheid op, doch vergat hierbij de
regels .aer wereld.kennis. Zijn lot had he.n de genoegens des levens
met eene fpaarzame hand toegedeeld; doch hij verdroeg alle zijne
'\'rederwaardigheden met ftandvastlgheid. Zijne groote verdiensten in
het vak
wk van fterrekunde zijn door de nawereld ten volle erkend.
Zijn vindingrijke geest hield zich, voornamelijk, bezig met het bepalen der baan van Mars, en zijne gewigtigfte ontdekking, welke hij
In J618 bekend maakte, was, dat de kubiek-getallen van den g~mid
delden afft!lnd der planeten van de zon zich verhouden, als de quadraat-getallen van de omloop-tijden. Zijne onfterfelijke verdiensten
werden, in onze meer verlichte tijden, door een dankbaar nageflacht,
billijker vereerd, dan hem in zijn leven te beurt viel. In 1809
beOoten de beroemde vrijheer van DALBERG, de graaf van STERNBERG en andere edele mannen, om I{EPPLER te Regellsburg een ge..
denkteeken op te. rigten, waartoe de eerfte eene fom van 1000 rijksd.
bijdroeg, en de laatfte voor hetzelve eene plaats in zijnen tuin inruimde. Het werd den ~7ften van Winterm. 1808 (zijn geboortedag),
onder koorgezang en het losbranden van gefchut , in 's graven tuin,
in een bosch je
je,, rusCchen
rusrchen ftruiken en bloemen geplaatst, en beftaat
uit eenen Dorifchen tempel, van 23
~3 voet hoog, met het borstbeeld
van KI!.PPLER,
KE,PPLER, door den hoogleeraar DOLL in Got!ta vervaardigd.
KERKELUKE GESCHIEDENIS. Deze bevat een verhaal van
de merkwaardige veranderingen en lotgevallen, in de in- en uitwenuitwen.
dige gef1:eldheid der Christelijke kerk, redert haren oorfprong.
Men verdeelt dezelve, gewoonlijk, in de volgende vier tijdvakken:
I. ron dm oor[prong des C!tristendoms tot op den tijd, woar" ket tot den ftaats.godsdienst van !tet Romeinfc!te rijk verheven
UI~'d; of van CHRISTUS tot aalt KONSTANTYN
KONSTANTYN den Grooten, in
het jaar 325.
3~5. JEZUS van Nazareth, in Galilea,
JEZUS
Ga/ilea, trad in
bet Isde jaar der regering van keizer TlBERIUS,
TlBERIUS. het 29Cte
~9rte
onzer jaartelling, als volksleeraar op, en verklaarde zich voor eenen goddelijken gezant en den lang beloofden Mesjias der Joden.
Ten einde den tot hiertoe plaatshebbenden offerdienst door eene meer
zuivere aanbidding van God in geest en waarheid te doen vervanvervan.
gen, poogde hij de menfchen tot een godsdienf.l:ig-zedelijk rijk te
vereenigen , waartoe hij hun niet alleen de gewigtigf.l:e waarheden
ontvouwde, maar ook de zuiverll:e voorfchrifreu
voorCchrifreu van deugd aan de
hand gaf en aanprees, en door zijn voorbeeld, zoowel als door ver·
verfcheidene wonderwerken, bevestigde. Men kent de gevolgen, welfcheidcne
ke
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ke deze zijne prediking bij zijne tijdgenooten had. Een fcbandelijk
kruis was zijn loon; doch hij zegepraalde door zijne opftanding
over dood en graf, en drGeg nu de voortzetting van zijn begon.
nen werIc aan zijne elf discipelen op ~ die hij meer bijzonder aangaande het wezen, den aard en inhoud zijner leer onderrigtte, ja
zelfs met zijn goddelijk gezag bekleedde, en volmagt gaf, om de.
zelve aan alle volken te verkondigen, waartoe hij hen, na zijn ver.
trek van deze aarde, op den Pinkfterdag, op eene buitengewone
wijze in ftaat fielde. De apostelen predikten feden, met onvermoeiden ijver en onverfaagden moed ~ het Evangelie op de openlijkfte en meest bezochte plaatfen, en in onderfcheidene oorden der toen
bekende wereld, niet zelden onder het verrigten der grootfte wonderwerken, en het verduren der hardfie vervolgingen en mishande.
lingen; haalden eene ontelbare menigte tot het geloof in JEZUS over,
en doopten hen tot aankomelingen iu zijnen godsdienst. Op deze
wijze fiichtten zij de kerk van CHRISTUS, rigtten overal, waar zij
kwamen, Christelijke gemeen ten op, en wel de eerfie, kort na den
dood van hunnen voorganger, te Jeruzalem, en daarna eene andere
tè A"t;oi:hië in Syrië, welker leden niet alleen uit Joden, maar ook
uit Heidenen befiond, en het eerst met den naam van Christenen
genoemd werd. Door de reizen der apostelen, en hunne verkeerIng
met de Joodfche volkplantingen in alle oorden des Romeinfchen riJks.
werd het Christendom al verder verfpreid, en Palestina , Syrië.
Klein-Azië, GriekeniantI , tie Eilanden van de Middellandfclte :el,
Italië, en de Noordkust van Afrika konden zich reeds in de Ifte
eeuw op Christen-gemeenten beroemen; terwijl op het laatst der ~e
ane provincien, en met 'het einde der 3de eeuw bijna de helft der
bewoneren des Romeinfehen riJks, en in vele aangrenzende landen,
bet Christendom omhelsd hadden. De eerfie Christen-gemeenten had.
den openlijke leeraars , die de gronden van het Christendom voor.
droegen, deszelfS belijders door den doop tot leden van het zedelijk
rijk van JEZUS aann~men, en door het vieren van het avondmaal
zijn gezegend aandenken onderhielden; terwijl aan bisfchoppen
en oudRen , of opzieners, het beftuur over elke gemeente werd
toevertrouwd, en eindelijk diakenen de liefde-gaven , tot 0\)0
derfiand der behoeftigen, ontvingen en uitreikten.
Onder de
leeraars heerschte eene volkomene gelijkheid, en niemand vaq
hun bent eenen perfoonlijken voorrang. ten zij hij door meer·
dere kunde, fiandvastigen ijver en weldadigheid boven anderen uit.
muntte. Ook de grootte der ftad', of de aposto1ifche afkomst der
gemeente verfchaften aan dezen of gellen leeraar een hooger aanzieu,
waaronder zich voornamelijk de bisfchoppen van Rome, .Te,'uaa!em
en Alextmdrie bevonden. Incusfchen ontaonden er eerlang oneenig.
heden over bijzondere leeringen en inrigtingen, die reeds federt
de 2de eeuw aanleiding gaven tot het houden van kerkvergaderingen
te Rome, Ale:JJOndl'ie en Kat't1tago, waarin men hen, die in gevoelens
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lens van de meerderheid verCchilden, met den naam van kelurs hefiempelde. De beroemdlle kerkleeraars van dit tijdvak zijn I CLE_
I\IF.NS ROMANUS , llARNABAS , HERMAS, DYONISIUS d~ Areopagief,
lGNATIUS, bisfchop van Antiocmë, POLYC,mpUs, bisfchop van Smir.
na, JUSTINUS, ATHENAGORAS van A/heM, CLEMENS van Alexandrië, THEOPHILUS van Ant!tioc,'zië, ORIGINES. HIPPOLYTUS, DIONY·
SlUS van A!eXtJlldriè', GREGORIUS THAUMATURGUS, TERTULLIANua ~
MINUCIUS FELIX CIPRIANUS, ARNoBrus enz.
11. rfln KONSTANTIJN dm Cr90tetz tot op KAREL tlm Croetell, of
/zet jaar 800. Na dat KONSTANTlJN tot het Christendom was
overgegaan, werd hetzelve tot eellen fiancs-godsdienst verheven, en
breidde zich meer en meer; ook in Europa, uit; doch matigden
zich tevens de bisfchoppen, van tijd tot tijd, een meerder gezag
aan, inzonderheid op de eerfie algemeene kerkvergadering te Nicea,
in 325, waarop zij eene voor alle Christenea verbindende geloofsbe~
lijdenis doordrongen, en daardoor, en door hnunen invloed, ander.
denkende tot het aannemen van zekere uitdrukkingen, in bovenn:ltuurkundig- godgeleerde leerfielfels , verpligtten. In dit tijdvak OUt([Ol1<'
den de monniken en kloosters, co zocht men den uitwendigen eer.
dienst door eene menigte, gedeeltelijk, Heidenfche plegtighedert
prachtiger, zinnelijker en aanlokkelijker ce maken. De viering van den
zondag werd bepaaldelijk vastge!1:eld, de vereering der manelaars Ï1~
gevoerd, en aan de Apostelen, aan lVIARI.\, en andere, in de Heilige gefchiedenis merkwaardige perfonen , werden kerken en feestdagen toegewijd; terwijl men, als middelen, om den godsdienst te
bevorderen, bedevaarten, kastijdingen enz. verordende. Ondertusfchell
ging de ware aanbidding van God in geest en waarheid, als het laatfie doel van J&ZUS uitmuntende leer, verloren: de onderCcheidene aanhangen vermeerderden; het bijgeloof verkreeg meer en meer
de overhand, en lusteloosheid, traagheid tot onderzoek, diepe 011..
kunde en bedorvene zeden wonnen allengskens veld, waarop CÎlldelijk een nieuwe geduchte fchok volgde. Wij bedoelen de invoering van den Mohammed:Janfchen godsdienst, die in het beg~1l
der 7de eeuw verfcheidcne gewesten en rijken, en eene geheele me.
nigte van zwakke belijderen aan het gebied der kerke ontrukte. In dit
tijdvak werden, behalve de reeds gemelde kerkvcrgadering tC lW.
eea, ook nog te Ep'teze in 431, te Cltakedo11 in 4SI , tC K,nJlall·
tinopel ill 553 en 600, ell eindelijk nog eens te Ni.ea in 787, foore.
gelijke bijeenkomsten gehouden, en behoorden onder de meest be.
roemde kerkleemnrs van hetzelve: EUSEBlUS, krHANASJU8, BASILI"
US de Groote, GREGORIUS van Nazianzum , JOHANNES CHRVSOSTOMUS, CVRILLUS van .ler!tza!elll, GREGORIUS van Nis/a, EPIPHANlUS,
THEODORETUS, CYRILLUS van Alexandrië, LACTANTlUS, AUGUSTl"
NUS, .T OHANNES DAMAsc&NUS, lloëTHlUS, CASSIODORUS, Dvo:-.YUUS
tie kleine, GREGORIUS de Groofe, BEDil, ALK WIN en anderen.
UI.
KAREL de;, GI'O(JtC1~ tot op LUTlleR, of van 800 tot
15 17.
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IS 17. Terwijl de Christelijke kerk, door de 4rOU!l'!Il, de Oos·
terfche landen der oude wereld verloren had. breidde zij zich in
het Westen meer en meer uit. De bisfchop van Rome verhief ziel!
door den invloed van kerkvergaderingen, monniken, kruistogcen, en
gelukkig beproefde dwangmiddelen van banblikfems enz. tot hoofd
der Wester[che kerk ~ en verklaarde zich, ten einde zijne heerfchap.
pij zoo veel te meer te bevestigen, voor den ficdehouder van CIIR:S.
TUS; hield eenen luisterrijken , geestelijken hofaoet; vermenigvuldig..
de en verfraaide het plegtige van den openbaren eeredienst; behandel..
de alle geestelijke ambtenaren als lijfeigenen, en onderwierp hen aan
willekeurige wetten. In dit tijd\'ak fcheidde zÎch de Griekfche kerk
van de Latijnfche, of Roolllfche, welke laatàe echter, bij voortduring, op den naam van olgemeene (Katholijkc) aunfpraak bleef mnken,
en muntten in hetzelve; voornamelijk, als kerkleeraars uit: PHOTl·
us, TIIEOPIIJLACTlJS, RABANUS MAURlVS en HINICMAR van Rlteims;
en, onder de fchoJastieken, LANFRANC, ANSELMUS, P. AllELARDrS.
P. LOMBARDUS , ALEXANDEa van Ha/es, ALBER'IUS dl GroiJ/e, BERNHARD van C/airvtlux , TIIO~IAS A KEl'i1PIS enz.
Het leerfieJlige van den godsdienst werd nau!' de grondheginfels de('
wijsbegeerte van ARIS'IOTELES bepaald, en de nieuw omfiane leeritlgen van de verandering van het ligchaam en bloed des Heeren bij
het avondmaal, van de 7 [akramenten, het oppermagdg gezag van de
kerk en het vagevuur werden verdedigd en verklaard; terwijl GREGORIUS
VII zich eene volkomene heerfchappij over de kerk aanmatigde, en daardoor den grond tot het paufeliJk gezag legde. Ollderttlsfchen verwekte
het onchristelijk gedrag der gees.elijken, wier ongebonden zeden ten
tOppul1C rezen, onder allerlei verbroederingen en aanhangen eenen
vereenigden regenlland tegen het geheele Roomfche kerkbelhmr, en
te gelijk onder fommigen eene meer vrije, godsdieestige denkwijze,
welke noch door pau[elijke banbiikfems; noch door hes vuur en
~waard der inquifitie, konde geweerd worden. Velen haakten naa,
eene hervorming. PETRUS WALDUS in II70, JOHAN WrCKLEF in
J300 en JOHAN Husz in 1400 beproefden reeds f vruchteloos. om
de zuivere leer des Christendoms te berfie1len. De opvatting en ver..
dere doorzetting van dit heilzaam werk was voor volgende tijdel1
bewaard; en dit brengt ons van zelve [Ot het
IV. Tijdvak, nameiijk van LOTHER, of van 1517, tot op ol1zen ttjJ.
Dezen man, een Augustijner monnik, gelukte hee, door zijnen tta.
len moed f om de kluisters der Roomfche heerschzucht te verbreken,
een vrij onderzoek van de fchriftelijke oorkoixlen van ocn Christelijken godsdienst in te voeren, en betere. meer zuivere denkbeelden, aangaande de grondleeringen des Christendoms, onder een groot
deel der befchaafde wereld, te verfpreiden , waarin hij door ZWINGLIUS, CHVINUS, MELANCHTON en ERASMUS onderfieund werd. Sedert verdeelde zich de Wasterfahe kerk ln twee voorname partijen.
tIe ROOHIj(1z~ en ProteS/ontfolze kerk, welke I:t~tfie zich l:chter waAI.GEMEEN WOORDENB. IV.
l"
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der in verfcheidene godsdienstige gcnootCchappen fplitrte. De vel'·
fchillen onder deze aanhangen gaven vele geleerde en kundige mannen
gelegenheid, om hunne kennis uit te breiden; de vermogens van
hunnen geest te ontwikkelen, en daardoor, allengskens, meel' opge.
klaarde begrippen onder de Christenheid aan te kweeken , waartoe de
hervorming alleen den weg gehaand had. Van hier, dat dit tijdvak
rijker is in uitmuntende kerkleernars en fchrijvers, dan cenig ander,
en men zich met rede moge vlcijen, dac de Christelijke kerk meer
en meer tot hare oorfpronkelijke zuiverheid terug gebragt , en hart!
beil aanbrengende leer langs hoe verder over de aarde zal verfpreid
worden. Vele en harde tegel1kamingcn heeft de Christelijke godsdienst, wel is waar, van ee:lZijdige wijsgeeren en godgeleerden,
in dit tijdval; moeten yerduren ; doch zij heeft dcn ftrijd door geftreden, en eene roemrijke zege behaald, en zal blijven ftnndllOtldcll
tOt aan flet einde der eeuwen, of[..:hooo ook de uiterii,ike vorm
van hare belijdenis veranderen mogte. Nadat de heilige fc1rrijvers des Nicu\\'Cll vcrbonds de levensgefchiedenis van den grondlegger der Christelijke kerk, JEZUS CIl!US~
TUS, van derzelver oorfprong en eerftc voortplanting door de Apostelen be[chreven hadden, vindt men gCCllC aanecngefchakelde herigten van de Kerkelijke Gefchiedenis voor de vierdc ecuw der Christelijke jaartelling, W:\I1nccr EUSEIllUS, bisfchop van Cefarea, in Palestina, twee hiertoe bellOorende werken gcrchreven heeft: het eer~
{ce, eene GefchiedClJis der Christelijke kerk, van dc g~boorte van
JEZUS af, tot aan het jaar 324 der Christelijke jaartelling; het andere,
nIs tcn vervolge ftrekkende van het eerfte, behclst het leven nn
keizer KONSTANT]]=-< cim Grooten. Het wcrk van EUSElllUS wcrd
ver'lOlgd door SOKRATES, eellen pleitbezorger te f(oaflanthlOjJe!, die
zijn verhaal aanvangt van het begin der rcgering van KONSTANTIJN, zijnde het jaar 306, tot het jaar 439. BiJll:! ecn zelfdell
tijde, fchreef ook SOZmlI'.NUs. insgelijks een pleitbezorger aldaar, eene Kerkelijke GeCchiedenis , gaande van het jaar 3~3,
waar EUSEBIUS ophield, tot het jaar 423. Ook TIIEODORETUS, bÏsfchop V~1l1 Cyms. gaf eene Kerkelijke gefchiedenis uit in eenen
frnaijen Griekrchen ftijl, van het jaar' 3Z2 tot 4z9, als ook een
werk van minder belang, en vrij parti.idig, over de kettergcfchicdc~
nis. Hierop zijn gevolgd PfllLOSTORGlUS, TlIEODO!WS LECTOR,
en anderen in de GriekCche kerk, wier getal echtcr allengs verminderde. naannate het licht der wetenfchappen in die kerk, en bij
dat volk meer verdonkerd werd.
In de LatijnCche kerk was het getal der beoefenaren van de Ker.
kelijke GeCchiedcnis nog geringer, dan in de Griekrche. Voor het:
jaar 400 had men er niemand, die dezelvc bc[chreven heeft. Van
toen af tOt de zesde eeuw, ::ijn de namen van SULPICIUS SEVERUS,
RUFINUS, HII'.RONDIUS en OnosIUs te dezen aanzien bekend.
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men dechts eenige, groorendeels, ellendige kronijk-fchrijver~. die
vooreerst zeer onvolledig waren, en daarenboven de ware gefchiede!lisCen met losCe, fabeltjes vervuld(!n tot lof van eenige dweepei's,
dien men den naam van Heiligen gaf; ter verheffing van het monniken leven ; ter feaV!tig der inkruipende paufelijke dwingelandij; ter
bevestiging van eenige toen uiegevondene Ieeritellingen, gelijk b. v.
de trallsfllbllantiatie , het vagevuur en dergelijke , verzonnen r ea
door eene heerschznch
dge en diep onkundige gee~telijkheid met ZO!)
heerschznchdge
veel kracht gehandhaafd, dat een meer waarheidlievend man het lJiet
eens zoude hebben durven wagen, zich door het fchrij\'en van ee.
ne zuivere, waarachtige gefchiedenis der I.erke boven het bijgeloof
en den priesterdwang te verheffen; waarvan men een treffend voorbeeld ziet in den uitmuntenden LAURENTlUS VAT.LA, die, toen hij in de
vijftiende eeuw de kerkgeCchiedenis van fOlUl11ige algemeen geloofde
fabelen zocht te reinigen, de bloeddorstige regtbank der inquilitie
zoo zeer vergrllmde, dat hij den dood zot! hebben moeten ondergaan,
zoo hem niet de voorîpraak van AT.J10NZUS, köning van Arrngon, de
wrede genade verworven had, dat hij met eene geeCeling vrij kwam.
VAT.LA was intusféhen een der eeriten, die eene groote verbetering
aan de kerkgefchiedenis toebragt. Nog grooter zuivering onderging zij
(en tijde der kerkhervorming in de zestiende eeuwt wanneer LUTHER,
ZWINGLIUS , MET.ANCIITON, en andere groote mannen, zich inzonder_
heid op de Kerkelijke Gefchiedenis toelegden, om de oudheid van hunne verbeterde leer en de nieuwheid van vele leerflelJingen der Room.
fche kerk uit dezelve te bewijzen. Dit deed intonderheid MATTHIAS FLACIUS ILL~RICUS, een voornaam godgeleerde ce Mogdenburg, in een
werk, getiteld Catalogus testitttll ,'eritatis, en voorts MARTINUS CUEM~ITZ , een godgeleerde te TFittmbel:t;, in een werk, getiteld Examen
Ooncill'i TridentÏ1zl, waarna gevolgd is een werk van den pas genoemden MATTHIAS FLACIUS ILT.YRICUS, getiteld Cel1ttll'iae Magdehtlrgcllfes,
htlrgellfes, waarin de Kerkelijke Gefchi~denis , vooral met opzigr:
tot de verîchillen met de RoiJI11fche kerk, van de geboorte van
CHRISTUS af, wordt voortgezet tot de dertiende eeuw. Dit werk
van FLACIUS, die tot de partij der Lutheranen behoorde, had in
de Lutherîche kerk zoo veel gezag, dat men er langen tijd zich me·
de te vreden hield, en er nechts uimeklels uit maakte, tot dat
eerst, tegen het einde der zeventiende eeuw, eenige
eenigc Lnthersche
Geleerden de KerkgeCchiedenis op nieuw begonnen te bearbeiden.
Vooral was het GOTTFRIED ARNOLD, hoogleeranr in de godgeleerdheid te Giesfen, die dezelve op eenen beteren trant begon te behandelen, ,inzonderheid in zijne Gefclziedmis der /cerkett en keIU,.s, uitgekomen te Frankfort in het jaar 1699 en 17°0; een werk, waarin
zeer vele oudere gebrekel! verbeterd werden; hoewel men er tevens
eene niet geringe mate ván partijdigheid en helling tot dweeperij in
aantreft. GroDter lof verdient in hetzelfde kcrkgenootfchap JOH.
LAURl!.NS V4\N MOSHeilIl , die in zijne menigvllldi~e werkeR, tot dil
, ~
Ker-
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Kerkelijke GeCchiedenis betrekkelijk, meer dan iemand voor hem, bIJ
eene uitgebreide geleerdheid, zeer diepe wijsgeerige inzigten voeg.
de. Na hem heeft de Lmher[che kerkgemeenfchap ver[cheidenc Uit4
munten de mannen in dit vnk van !1udic opgeleverd, die, op het inzonderheid door M03HEli\I gebaande [poor
fpoor voortgaande, dezelve telken$
al meer en meer volmaakt hebben; gelijk Bt\U~lGAR'fEN, ERNESTI ,
Sl'.:lfLER, COTTA, SCHROECKIt, SPITTLER, SCHi\llD, HENKE en mee:r
anderen.
Ook on;er de kerkgemeenfchnp der Hervormden hebbel1, vooral
in Frankri.ik, de twisten met de Roomschgezinden aan vele godge~
leerden van dat land, voor de bef.'1amde
bcf.'1amde herroeping van het edict
van Nantes, aanleiding gegeven. om bijzondere nukken van d~
Kerk-gefchiedenis,
Kerk-geCchiedenis, ter wederlegging der R oomschgezinde gevoelens.
te behandelen. Met grooten roem zijn te dezen aanzien bekend
de werken van P. DU lVIOULlN, P. MO[l.N.\y, M. AMYRAUD, L.
DAILT.E, L. CLAUDE, en 1\l1derell.
In Ellgeland maakten zich USUER; BEVf.RIDGE; DODWELL, Brm:'·
HAM; onder de Zwitfers, R. HOSPINIANUS,
HOSPINI.'\NUS, twee HOFFINGERS , va..
der en zoon; bij de Nederlanders, G. J. VUSSIVS, F. SPANHEI~.
S. en J. B,\SNAGE, IJ. VAN HA~mLs\'ELD, A. ~r l'EIJ , en velt! andere
w~ten[chap zeer beroelild.
beroe Gld.
in dit gedeelte van w~tellfchap
Ook de Roomfche
Room[che kerke moeten wij te dezen nnnzien regt bten
wedervaren; vooral federt
redert den tijd der kerkhervorming, Wftlltleer de
pogingen der Protestanten, om de Roomschtiezinden uit de Kerk.g,e.
fchiedenis te wederleggen , hen aanfpoordan, om zich op dèzelva
meer bijzonder toe te leggen. Aan deze oorz:1nk hebben wij dank
te weten, de Kerkelijke .Tot1rboeketl v:m {}en kardinaal BMWNIU9:
BMWNIU9:
een werk, wel zeer partijdig voor het paUSGom , daarenboven fom.
tijds zeer bijgeloovig'1 en Eevens eene niet geringe mate van onkunGriek[che taal verradende; maar
mMr echter zeer veel uit echte
de in de Griekfche
bronnen geput bevattende, hetwelk ook een onbevooroordeeld Pro-.
testant dankbaar zal gebruiken. Voorts zijn de beste fchrijvers over
de Kerkelijke Gerchiedeni~ in de RoomCche kerk, mI' BAltONIUS, de
kardinaal LAUNAY, L. E. DU PIN, Nil:T,\LIS ALEXANDE.R. C. FLEU"
RY, S. L. LE NAIN DE TILLE~IONT, E. MARTENE
MARTENE , J. lVIAIm...1.ON ,
n. DE MONTFAUC~N, P. SARP!,
SAR PI , J. E. DE COUlLwer.,
COUlt.wer., en anderen,
wier fchriften zeer veel goeds bevatten; IJQezeer de Protestanten in
den eenen meer, in den anderen minder, de bewijzen van partijdi'gheid
zullen ontdekken, welke echter ook niet altijd door de Protestanten
ontweken word" ja weUigt van men[chen,
menCchen, zoo als zij inderdaad
zijn, in gefchiedkundige werken niet geheel kan worden vermijd.
KERKELIJKE STAAT. Deze, voor dt: Franfche
Fran[che omwenteling
in 12 provillcien verdeeld, (namelijk: het gebied van Bolognfl, het
hertogdom Ferrarn, Romagnt1, het hertogdom Urbino, Al1colJfJ, Sp9le.
tQ , Perugino, O",jeto, het hertogdom Castr(), het Patrimonium
Petri, Sdinll en ClJmptlgnR lij RlJml1) beflaat thans. volgens het
11 i
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fliepwe
pllln val)
1816, behalve het gebied van RQ1IJe,
Romt, dat
tlieuwe pbn
yan inrigting nu
vau 18r6,
Tivo!i en Subirgo
in de distrikten van
vaD Rome, Tivoli
Subiaco verdeeld
\'erdeeld is, in 17 Delegatien, t~ zamen, met deze distrikten, eene bevolking van .2,334,7t9
2,334,719
zielen
klasfenl'
zie4en bevattende. Dezelve zUn verdeeld in 3 olderfcheidene k/asfen,
waarvan de Ie
re beilaat
be!1aat uit de Delegatien van Ul'bino en Pelaro,
Pefaro, Rt'l..
Ra.
Yennll,
SIenna, Torli,
TorI;, Bolognfl, en Fermra;
Ferrara; de !2e
2e uit die van Frosinone,
Frosinotle,
,Piterbo,
Fiterbo, Perugia , Spo/eto,
Spoleto, Macerata, Fer11l0
Fermo en AIICOIlI1,
/JnCOlJfI, en de
ge uit Riet!,
Rietl, Cil'ÎTa
eh'ila I'ecchia,
f/ecchia, Camerino, /Jscoli
Aseoli en BeneveJJto.
Beneven/o. Wanlleer
tJeef tot het bell:uur
befluur der deligatien van de eerfie
eerae klasfe een KardiKardi·
naai
naal beitemd
be1temd wordt, verkrijgt zij den naam van Legatie, en de kardi·
kardinaai
een en Legaat, met het genot van alle die voorreg~
naal den titel van eenen
Jen.
ten, wellce
well,e hem bij afzonderlijke gunstbrieven verleend worden.
geograpbiuitgeilrektheid van 812 geographi_
De Kerkelijke Staat bevat eene uitge!1rektheid
fehe v. m. en ligt midden in Italië, tus[chen
Lombardisch-retusfchen het LombardiSCH-Venetiat111Sf;h koningr~ik, het koningrijk Napels, en de Toska(Jufche
netiat111Sch
Toskflfl1J[clte en
4driatifchc
Adriatifc!te zee: alleen lis de delegatie Benev"ento
Bendento hier van uitgezon_
derd, die door het gebied van Napels geheel omgeven worde.
wordt. De
,Appen'Jnen
AJPen'Jnen loopen
Joopen midden door het ll1nd,
land, en de Tiber en de Po mama.
ken de voornaamfie rivieren uit. De voortbrengfels van den grond be
be·..•
fiaan
riJst, peulvruchten, fijne vruchten, oranje.
oranje_
flaan in alJerlei
allerlei koren, rijst,
nppelen , citroenen, vijgen, dadels enz. Ook levert het land veel
:Ippelen
olie, goede wijnen, en moerbezie-boomen voor de zijde-teelt,
zijde-teelt. alsmede vlas, hennep, faWraan
fllWraan enz. op. Ui~ het rijk der dieren heeft
beeft
men er paarden, ezels, rundvee, buffels, fchapen, geiten, varkens,
zeevisch,
grof en klein wild, tam en wild gevogelte, rivier- en zeeviseh,.
fchadeIijke dieren, infekten I'lt
bijen, zijdewormen ; maar ook vele fchade/ijke
wolwn,
lijnxcw, l1wgen
bevatten rijke, doch niet
wolven, lijnxen,
fl~ngel1 enz. De bergen be\'atten
behoorlijk aangewende bosfchen
benev('1ls fraai marmer, albast.
benevens
plant[en fporen van metalen ; maar de eigips, kalk, en op vele plaatfen
bC!rgbouw kent men er niet. Voor de aankweeking van
genlijke bergbouw
rundvee en fchapeo
fchapen wordt tamelijk wel zorg gedragen; maar de
landbouw wordt er verwaarloosd, en de m~nufakturen zijn van geinlanseh gebruik, gelijk ook de han ..
ring belang, en meestal voor inlansch
del grootendeels lijdelijk is. VQor
~)Or de Franfche omwenteling bere..
kende men 's
'8 paufen inkomsten op !2
2 mifIioen
mi/Uoen guldens, welke echter federt aanmerkelijk zijn verminderd geworden; zijnde niet
niCit alleen de meeste buitenlandrche bronnen opgedroogd, maar ook de
Kerkelljke !laat,
\laat, door de langdurige oorlogen, en de fiaatkundige
omwentelingen, in
In een diep verval geraakt. De nieuwe paufelijke
regering heeft wel verCcheidene, doelmatige inrigtingell ter verbeteFrt111fchel1 daargefield , bebe.
ring gemaakt,
gemankt, en zelfs fommige, door de Franfchen
grOOt en te algehouden en bekrachtigd; doch het verval is te groot
meen. om van deze loffelijke pogingen een [poeelig,
fpoedig, gelukkig gevolg
te kunnen verwachten. Ook de weten[chappen
wetenfchappen zijn er in diep ver.
val; de voormalige hooge fcholen zijn op drie verminderd , wet.
Bijna alle fie·
ke te RIJme,
Rmle, BlJlogna
IJQ!ognn en hrt/;;in
Perugin gevonden worden. Eijua
fie-
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den hebben voorbereidende kollegien; mnar
ook
hier
mag geenc
maar
geen~ wijsbe>wijsbeogeerte onderwezen worden. Te Rome zijn ook verfcheidene andere
voornaamfie boekerijen;
Bologl1a zijn de voofnaamfie
inrigtingen : daar en te Bo!ogl1a
doch .. de drukpers is er zeer bepaald. Voor de fchoone kunsten is
echter Rome nog altijd de hooge fchool.
fchooJ. AJ'ignol1 en lélloisd)'igIlOI1
Jé1Joisfin, deze oude bezitting van den Roomfchen
fiocl, werd
[lIJ,
Roomfchcn !loci,
wcrd bij den
rtfgelhtan.
vrede van Porijs
Parijs voor altijd aan Frankrijk Ilfgefl:aan.
KERKVADERS. Zijn de leeraars en fchrijvers dcr
der oude Chris.
lelijke kerk, die na de Apostelen en aposrolifche vaders (zoo als
de-onmiddellijke leerlingen der Apostelen noemt), en dus van de
men dc"OnmiddeIlijke
'le tot in de 6e eeuw biociden.
bloeiden. Door fommigcn,
fommigen, ecbter, worden
~e
ook
leernars en fchrijvers der volgende eeuwen tot op de
OQk nog de lcer::ars
I2e eeuw zijn aangevangen, met den naam van
fcholastieken, die met de 12e
Kerkvaders bellempeld.
beilempeld. Een groot getal hunner fchriften is bewaard
gebleven. en door latere geleerden tJitgegeven
uitgegeven geworden. De kennis
van hun leven en h\lnne
h~lI1ne fchriften maakt eene bijzondere wetenfchnp
wetenfchap
(Patristik
geheetc!Il) uit. De Kerkvaders voerden de Griekfche en
(Pa/ristik gehceten)
Cbristendolll in, en vele van hun
Romeinfche wetenfchap in het Cbl'istendonl
waren even verfiandige
verfl:andige en oorfpronkelijke, als geleerde mannen. De
Chris.
meeste der vroegere Kerkvaders waren, voor dat zij tot het Christendóm overgingen, redenaars en pleitbezorgers, waardoor verlèhei..
dene eigenheden in hunne manier van redetwisten
redenvisten en hunnen V00r.
vovr"
clene
dragt worden opgehelderd. In hunne fchriften houden zij zich of mee
clragt
met
de verdediging van den Christelijken godsdienst, en de Christenen
zelven , of met de belhijding
of'
beflrijding van het Heiden- en Jodendom ,J of
met de verklaring der Heilige boeken, of met het anntoonen der
gerchiedenis des Christendoms en
geloofs. en zedeleer , of met de gerehiedenis
mee de befl:rijding
bellrijding der ketters,
ketter$, of, einde~
der Christelijke kerk, of met
lijk met de fiichting en het onderwijs des volks bezig. De Kerk.
vaders verdeelen zich in !22 klas
klasfen
Latijnrche. De
fen ; in Griekfche en Latijnfche.
beroemdfie onder de eerile zijn .TUSTINlJS,
JUSTINCS, de JlfarteJaar,
JllarteilltJr, die de
beroemdile
Christelijke leer het eerst met de Griekfche wijsbegeerte poogde te
vereenigen ; CLEMENS
CLEl\1ENS van Alexandrië, die het eerst over het
Christendom fchreef; ORIGINES, de eerne,
eerfie, die zich van
von eene zinzin.
nebeeldige manier van verklaring bediende; ECSEBIUS,
Et;SEBIUS, die de eerfie
ATHANASJtTS, welke
gefchiedenis der Christelijke kerk vervaardigde; ATBt.N,\S1US,
op het leerfl:elFge
leerfielFge eenen beflisfenden
beflisfenrlen invioed llad, en CHRYSOSTo.
CURYSOSTo.
Ml'S, die als kanfelredenaar
knnfelredenaar uitmuntte. Onder de laatfle,
lamfle, de La·
Latij nfche Kerkvader.
TERTULLIA!\l;S,
(ijn[che
Kerkvaders namelijk, telt men inzonderheid TERTuLLIANvs,
oorfpronkelijkfie fchrijvcrs;
fchrijvers; A
UGUSTINUS, insgelijks een man
een der oorfpronkelijkfle
AUGUSTINVS,
van vele bekwaamheid, die het orakel der Westerfche
Westerrche kerk was;
AMBROSWS,
HLRONI~
AMBROSIUS, die zich als kanzelredenaar onderfcheidde, en HIRONrr.ws, die wel veel geleerdheid bezat, en, inzonderheid, een gell1k~
"lUS,
geluk~
kig uitlegger der Heilige Schriften was; doch ook de voor'pl:lIl.
voortplan.
ting van het bijgeloof, onder anderen het gevoelen van het veronthoudin~ van de wedienstelijke des ongehuwden levens, en de onthouding
tk Westerrèhe
I~nden be\'orderde.
KERreld , in de
Westerrche landen
KER.
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KERMES, of Gruene·eiks
GrûetlNiks Schildluis
Schi/dlllis (Coccus ilicis),
i/kis), wordt
\fordt voor·
voornamelijk op de Kermes-eik, inzonderheid in Spanje en Portugal,
gevonden,J op welker bladen.
gevonden
bladen, die aan
aun de hulst zeer gelijk zijn,
<leze inrektea
deze
infektea in het begin van Lentem. omkruipelJ, wanneer zij
een heerfe-korrcl zijn, doch fpoedig in groei
niet veel grooter dan eell
\\'ijfïes niet.
toenemen. De mannetjes hebben vlcugds, mar d e wijfïes
lautile, bevrucht
De laatlle,
benucht zijnde, zetten zich dan bijna onbewegelijk op
eu hoekjes der takken,
takken. en leggen in Dlodm.
moCÎm. onder zich
de bbden en
maand jongen
eenige 100 roode eijeren, waaruit in de volgende maand
galappel-aardige eijernesten dezer
voortkomen. De bezien-vormige galappel.aardige
azijnbe1in"engd,
belprengd. wanneer
diertjes worden verzameld,
verz2meld, en alsdan met azijn
rchoonlle karmozijnrood gebruikt worden.
zij ter bereiding van
Ylln het fchoonrle
1648 te Am{lerdam
Am{lerdalJl geboren,
geboren.
KESSEL (JAN VAN), in het jaar 16+8
was een der beroem(llle
beroemdl1e kunstfchilders zijner
zi;ner eeuw. en wist hof.
dergelijke, natuurlijk ell
cu
Heden, boerenwoningen, fieenovens.
ileenovens. en derge!ijke,
uitvoerig
bootfen. Inzonderheid oordeeldt men.
~litvoerig na te bootren.
men, dat de fierk.
kUllstpenfeel bc1laan
ufbeeldel~ van het
te van zijn kunstpenreel
bellaan hebbe in het afbeeldell
winter·faifoen. Om te meer nuauwkeurighcid
naauwkeurighcid aan zijne fiukken
llukken te geven,J teekende hij, voor dat hij a~n het fchilderen
ven
fè:hilderen ging. eerst de
voorwerpen naar
nanr het leven. Hij fiierf
llierf in den ouderdom van 50
50 jaar.
KETTINGBREUK. Noemt men in de rekenkunst zulk een gebroken getal, waarbij de teller een geheel getal, doch de noemer.
get:!! uitmaakt, (zoo al$
niet zoo als gewoonlijk, ook een geheel gcml
j), maar bovendien nog eene breuk heeft. l\1en
l\Tcn )(an
kan ieder gege·
gewone breuk in ecne
eelle Kettingbreuk venlnderen.
veranderen. wanneer
wallneer men den
teller door den noemer deelt, waardoor
ge~leel. als eene kewa~rdoor het geheel,
teu zamenhangt.
zamenh:ll1gt. Op gelijke wijze kan men ook, van den anderen
teil
kant, Kettingbreuken in gewone breuken veranderen. De Kettingbreuken dienen, om de gewone, zoo "eel mogelijk, te verkorten.
Lord BROUNKER
BR OUNKER heeft het eerfte
ecrftc gebruik d~zcr
dezer breu~en
breuken aangeweaangewe.
zen,
~en, en J. SCHULZ, hofprediker in KOllillgsbergen,
KOllillgsbcrgen, heeft er de beste
theorie van geleverd.
KEULEN. eertijds een aarts-bisdom van den voormaIigell
KEULEN,
voormaligen Nede,.
Neder
of Kcurvorftelifkm
Keul"vorjlelijkelz kreits, tusfchen Gulich
Gu/ich en Berg, en een oer vovo.
rige keurvorllendommen
Dttitsc1z!and, werd bij den vrede van
keurvorflendommen in Duitsc1z!alld,
Lunel'ille
Lunel'I"lle geheel aan FranKrijk
Frankrijk afgenaan,
afgefl:aan, en in het RijlZ-,1I1oezelRfjn-, Moezel. en
Noordelijk-departement ingelijfd; doch in 1814 weder aan DuitsenNoordelIjk-departement
Duitseh.
land terug gegeven; terwijl nu een deel van hetzelve tot het Pruis.
Pruisfisch regeringsdistrict Keu/en in de Provincie GIllik
Gil/ik,, Berg, en Kleef
behoort, dat in II kreitren
kreitfen 324,632
324,6;J2 ij.
Îl. WOllers bevat. De hoofd!1:ad
hoofd!l:ad
hiervan is de 1l:ad
fiad [{eu/en
Keulen aan den Ri/n,
Rijn, eene der grootlle
grootrle en oudfte
oudll:e
{leden des Duitfchen rijks.·
rijks. Zij werd door ACRIPPINA,
AGRIPPINA, gemalin van kei.
zer KLAUDlUS,
KLAUDIUS, gebouwd, en was fedcrt
federt 957 eene
eel,e vrije rijksllad.
rijksfiad. De
geestelijkheid was hier voorheen zeer talrijk, en beilond uit meer
(1an
dan 2000 perfonen
perfollen;; terwijl zU met kloosters en andere gecstellUke
gecstelIiJke ge!lichten
flichten opgevuld
opg~vuld was. Thans heeft zij dïic
drie openbare pleinen, eena
cena
l' 4uit.

as

KEULsen MARK. KEVER~.
uitmuotende hoofdkerk, 19 RoomCche kerken, waaronder die yall
ST, URSULA met de reliquiell der 11,000 maagden, en ~h. PETER;
voorts .23 RoomCche kapellen, I LmherCche kerk, I Synagoge, 19
hospi:alen, vele vrouwen-kloosters, en, in 1817, 54,938 inwoners.
Zij had feden 1388 eene univerfiteit, thans een gymnafium, met ce-ne boekerij, natuurkundig kabinet, verzameling van mineralien enz.
Onder de mer1~waardigheden, voor kunstkenners, behoort het kosthaar fchiJdcrl111k van RUBllENS, de kruifiging van PETRUS verbeel(lende, hetwelk, nadat het voorheen door de Fronfchen was weggevoerd, in Wijnm. 18 16, in de Pieterskerk, in welke deze beroemde fchilder gedoopt werd, weder is opgehangen. Weleer had de fl:ad
bet fl:apelregt; onder het Fransch befl:uur was zij eene zoo genoemde
'Vrijhaven, en thans heeft zij het regt van losfing der fchepen, en is
~ij weder het middelpunt van den handel msfchen Holland en
zij
Duilschlol1d, bijzonder voor koloniale waren; terwijl zij zelf eenen
llitgebreiden handel met koren, rijnwijn, hout enz. he~fc. De verzendings- en commisfie-handel is er zeer aanmerkelijk. Men vindt
in Keulen fabrijken van a~rdewerk en wolle fl:offen, en het Keulsch'Water (eau de Cologne) maaln thans eenen belangrijken tak van vertier
llit. Het werd allereerst door eenen Italiaan, JEAN MARIE FARINA,
(lie zich, tusfchen 1670 en 16go, nis winkelier in Italiaanfche kleipigheden te Keu/en nederzettede, vervaardigd, die daaraan den naam
van eau de Cologne gaf. In den aanvang was de verzending gering;
(loch met den zevenjarigen oorlog werd dezelve van meer belang,
en tegenwoordig is zij zoo aanmerkelijk, dat onder de 40 fabrijkanfeil
fen het kantoor, ten name van J. M. FA RIN A, jaarlijks alleell
9°,000 fleschJes aflevert, zood at men, de verzending der overige
fabrijkeurs er onder begrijpende, het jaarlijks vertier op ettelijke miIlioenen flesebJcs kan fiellen. De laatfie komen uit Slo/berg, 3 uren
van Aken. - Keulen is de geboorteplaats van onzen beroemden J. VAN
VAN
DEN VONDEr. J ANNA lVIARIA SCIlUURMAN,
SCIIUURMAN, PETER PAULUS RUBBENS,
en den vermaarden H. COENR. AGRIPPA; terwijl in den omtrek dezer fl:ad REMBRANDT, PIHLIP KALF en JAN VAN AKEN geboren werden.
KEULSCH MARK. Een zilver gewigt, het\velk men in 16 lood'
Of 8 oneen verdeelt.
KEVERS. Zoo noemt men, over het algemeen, alle infekten van
de ecrfl:e orde (Co/eoptera). Zij onderfcheiden zich van alle overige
(loor de beide hoornachtige dekfchilden, welke over de beide doorzigtige vleugels Ilggen. Bij fommige ontbreken zelfs de wezenlijke
vleugels, en vindt men alleen vleugel-fchilden (elytra). Verfehei.
dene derzelve kunnen deze Cchilden niet eens opligten, omdat zij
aan elkander gegroeid zijn. Zij hebben, weinige ttitgezonderd, ook
over alle de overige deelen vnn bet Iigcbaam een hoornachtig bekleedfeJ,
en zelfs de pooten en voelfprieten bellaan uit eene fooregelijke zelffiandigheid. Alle Kevers hebben 6 pooten, waarvan er 2 aan het
borstnuk en 4- aan het achterlijf zitten, aan welker beide deeJen ZieR
te.
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tcvellS 8 luchtgaatjes
bevinden.
De
wijfjes
leggen
lme
eitjes
op
I\lchtgnatjes
eItjes
bep:l~Jde plaatfen
plaatCen,, en uit deze komen kleine, naar
nanr maden gelijkende,
diertjes voort, die men maskers noemt, en, behalve eenige weinige,
vol_
6 pooten aan de borst hebben. Wanneer deze maskers hunnen vol.
komen groei hebben, veranderen zij in poppen, of worden nym.
fen, hetwelk gewoonlijk Ollder
a:mle, in eelle
0I1der de :L'1rde,
eene uitgeholde leem.
leemachtige kluit, of wel, zoo als bij de boktorren, in hout
hom gefchiedr.
geCchiedt.
Uit deze pop komt, eindelijk, de volkomen Kever te voorfchijll,
voorCchijll,
die nu niet meer groeit.
groeie. Zijne deelen zijn alle nog week; maar verharden binnen korten tijd in de lucht. Voor het overige bevat deze
foorten. LINNEUS telt er 3,819,
orde van infekten
inCekten de talrijkfie [oorten.
welke hij in 55 geDachten verdeelt; doch ontdekt men, bijzonder
en , van tijd tot tijd nog nieuwe fooTten.
in :mdere
andere werelddeel
werelddeelen,
Coorten.
KEW. Een dorp, in het graaffchap
graaffehap Esfex in Enge/aud, tllsCchen
tusCchen
Londen en Wil/drol',
Wim/for, beroemd uithoofde van den voorcreffelijken
voonrelfelijken koka.
aUe de, in Europa, bekende planten,
ninkliJken tuin, waarin zich alle
DinkliJken
heesters en boomen bevinden, wier onderfcheidene
onderCcheidene benamingen,
bennmingen, op
daaraanhangende plankjes, volgens LINNAEUS
LINNAEUS worden nangewezen.
Deze tuin wordt, met den grootfien vlijt, in den bestel! llaat onderhouden.
KIEM. (DE) Is de grondDag van alle bewerktuigde ligchamen,
valJ
waaruit zich deze, onder de daartoe gevorderde voorwanrden, van
langzamerhand ontwikkelen. Inzonderheid bedient men zich van
l:lIIgzamerhand
deze uitdrukking bij de gewasfen
Coort van
gewasCen,, bij welke men drieërlei foort
J{iemen
memen aantreft, als: de oogen of knoppen aan meer jarig.e planten,
de bollen onder den grond, en de pit in de vruchten, of het zaad.
Dat de knoppen Kiemen zijn,
zjjn, blijkt daaruit, dat zich door enting uit
dezelve nieuwe planten omwikkelen:
ontwikkelen: zelfs zouden zij zich als zaad
laten zaaiJen, wann eer zij in den grond niet te veel aan verrotting
waren blootgefield. In den zaadkorrel of in de vrucht, ligt de Kiem
derzelve , doch in een ander hulCel
hulfel , en is door de Natuur be!temd ~
om zich in eeilen vochtigen grond te ontwikkelen.
KIENLONG, (KläN LUN) keizer van China, even zoo grool
grOOI
in den oorlog, als in den vrede, was de vierde keizer uit het Tartaarsch geDacht Trim, dat door desze.lfs
des~elfs dapperheid en !taatkunde be.
roemd was, en werd in 1710 geboren. In 1735, na den dood zijns
vaders, beklom hij den troon, en zijne regering was tot 1754 vrU
vriJ
rustig; doch federt werd hij gedurig in oorlogen met de naburige rijrij.
ken gewikkeld, welke hij echter gelukkig voerde. Benevens andere
veroveringen, die hij in dezelve maakte, nam hij het geheele land
der Kalmttkken in bezit, zoodat zijn rijk, naast het Rusfifche, het oit..
uit.
gebreidfte, van alle tegenwoordige rijken geworden is. Hij bezat een
eeD
gebreidfie,
lllenschlievend
menschlievend en zachtmoedig karakter, fchoon
Cchoon hij door fommigen.
onverdiend, nIs een mOllfier
man fier van wreedheid en heerschzucht befchreven wordt. Hij deelde aan zijne,
zijne. door misgew:ls en overfiroomin,en, ongelukkig gewordene onderdanen, cenige milJioenen
millioenen uit. De
F
Chris·
f' 5

!)O

l{

I E Z EL, KIE Z E L A A R D E.

Christelijke Godsdienst werd, door fl:aatkl1ndige beweegredenen, meer
beimelijk , dnn openli,ik, door hem beli"nnf1:igd; hij bevorderde zelfs
de vervolgingen der Christenc:1, om dat hij vrce;de, dllt bet Christendom zich te zcer en te fehiclijk zonde uitbreiden; doch duldde hij
ce Peking 4- zendelingshuizcn , of kerken; behandelde de zendelingen
zeer wel, en nam er vcrfcheidenc van in zijnen dienst. Als befchermer van kunsten en wetelJfchappen, kem men \'an hem, onder anderen, oIJder zijne dichterlijke op!1ellen, een /ofgedicht op de Thee,
en op de hoofdrtad Muiden, alsmede een :lnder op de verovering van
Kolmukkci, wc Ik laat!1e hij 'in fieen liet graveren. Onder de kunsten
fchattede hij de [childer- en graveerkucst het hoogst. llij wilde het
:Ïandenken zijner overwinningen door de ze klJn~t vereeuwigen, en
droeg aan Franfche meesters de kopij van de daartoe noodige febil.
dcrfinkken op, welke Lodewljk XV voor hem in het koper liet brengen, Ook verznmclde hij eene boekerij van 600,000 boekdee1en,
welke alleen 3Jfchriftell van lluttige boeken b~'vattede, en kwam, door
zijne medewerking, de befchrijving van het Chinefche rijk in het
14de deel van het BlIsfi:hil1gS MagazijlZ, vervat, in het licht. Zijne levenswijze was z"er m'!rig: zijn gewone drank OVQl' tafel was
thee, en wijn of andere verhinende dr:JIlken gCDl'lJilae hij nimmer'
Hij frierf te l'ckii'p;, in het jaar 1786, het 76!1c zijns omlerdoll1s.
KIEZEL, KIEZELAARDE, (Terra Si/ida). Deze aarde, welke hel hoofdben~nddecl der keineencn, vunrfieenen, het zand enz.
uitmukt, is op zich zelve in het vuur niet fillcltb~:1\', en blijft ook
in de lucht en hee water onvèranderd; wordt alleen door het Vloei.
fpaatllZUUl' aangedaan, doch emelt met de potasch en foda tot glas, en
vormt, met de ldeiaarde verecnigd, den grolld(]ng van alle foorten
van aarde en porcelein, w~aro\11 zij, inzonderh cid, in glasbla.
zerijen, potten- eil panne-bakkerijen, enz. ,'cel gevrllikt wordt. Alle Kiezelnardige ficenen zijn zeer hard; geven, mC't fiaal ge!lagell, vonken van zich, en zijn min of meer doorfchijnend. Geheel zuivere
J{iezelfoorren vindt men niet; want zelfs het bergkristal bevat cen
weinig kleiaarde en kalk. Wil men volkomen zuivere Kiezelaarde bekomen, dan lost men haar in eelle oplosfing van zuivere potasch in
water op, of fmelê haar met potasch, wanneer men eene dcor[chij.
nende, in de lucht veryloeijende, fioffe verkrijgt, welke men Kiezel..
vloeifrof noemt, waaruit wederom ieder zuur de aarde Ilederplofr,
die dan de zuivere Kiezelaarde uitmaakt. Sommige [oOl'tén van Kiezelf1:eenen zijn in verbazende menigte over den aardbodem verfpreid,
en de gemeelle vindt men in geheele lagen, zoowel in de aarde als op
derzelver oppervlakte. Bijzondere [oonen van dit ge(]acht zijn: het
bergkristal, de kwam, de kiezelfinter, de chalcedon, de oprral enz. Ook
bebooren tot hetzelve vele edele en half edele ge!1ecnten; terwijl de
zuivere J doorfchijnende kei!1ecl1ell, die in het zand worden gevonden,
gelijk edele gefreenten gefneden, en in ringen gezet, of tOt kachetten aau horologies enz. gebruikt worden.
Kil:
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KIKVORSCH (De) behoort Ollder de orde der loopende Amphibien , heeft een naakt lijf en 4 pooten, wanrv:m de achterfie
bnger dan de voorlle zijn. De dieren, tot dit geflacht behoorende,
zijn korter van lijf, cn ook breeder en dikker V:ln kop, dan de
Hagedisfcn , en hebben (eelle enkele [oart uitgczoedcrd) geene
fiaarten. Bij de meesten zijn de vingers der voorpooten los, en die
der IIchterpooten door een zwemvlies verccnigd. De Kikvor[chen,
even als de hagedisfen , brengen den eerlten tijd huns levens in het
water door, hebben alsdan eenen fiaan en geene pooten, noch inwendige longen; maar ademen door kieuwen. Na eell tijd lang
dus als vis[chen geleefd te hebben, ondergaan zij eelle wezenlijke
hencllepping : de llaart gaat weg, 4 pooten komen te voorfchijn
en in plaats van de uitwendige komen de inwendige werktuigen voor
de ademhaling.
Onder het gcrlncht der Kikvorfchen is de Pipa of Amerikl1tmfche
Pnd, die zich in de wateren V:ln Guinee ophoudt, bijzonder merk·
waardig, door hare zonderlinge wijze van voortteling. Het mannetje, namelijk, firijkt het [chot of kuit, door het wijfje, voorheen
op de gewone wijze gefchoten, op deszelfs rug, en be\'fucht dit
daarop met zUn zaad; de eitjes groeijcn dan in den nlg der moeder,
tot dat, na verloop van omtrent 3 maanden, de daarin [chuilendc ge·
fiaarte kikvorsch.poppelJ, of donder-padjes rijp zijn, om uit te breken, en, na het allengs verdwijnen hUlJl;er fiaarten, en het verkrij.
De ge.
gen van 4- pooten, den rug hunner moeder verlaten. JJQornde Kik,'orsclr, in Fh:t:iliie, heeft, wegens zijne groote fiierenoogen, en de gedrochtelijke, kegelvormige bovenfic oogleden, een
zonderling voorkomen: hij geeft een forsch geluid, en is een voornaam voedfel voor de ratel-flangen. De ge;;ogrle f{jkl'ohch, die
in Noord-Amerika gevonden wordt, en bUna zoo groot als een
JtOnijn is, geeft mede een fierk geluid. Zijne kleur is vuilgroen,
hier en daar met bruine vlekken gefpikkeld. De Pisch-kikJ'orsch,
van achter gcll:aart en fchuins gell:reept, behoort in Zuid-Amerika
te huis; onderlèlleidt zich door zijncn vleeschachtigen, en aan de
zijden plat gedrukten !l:aart , en verkrijgt, tegen de wijze der
dere Kikvor[cl1en, voor dat hij nog zijne volkomene gedaante verlacgen heeft, eelle grootte van omtrent eene [pan in de lengte; ter.
wijl hij , gedurende dien tijd, ver[cheidene maal vervelt, en daardoor
aanleiding gegeven heeft tot het oude fprookje van Kikvor[chen, die
in visch vemnderen. De bruine Lalld.kikJlorscn houdt zijn vcr.
blijf in graslanden en firuiken, waaruit de jongen, na eenen warmen
zomer-regen, in menigte voor den dag komen, hetgeen mogelijk tot
het belagcheli}k vertetrel van eenen Kikvorfchen-reg'en kan hebben
llanleiding gegeven. Zij teel en ongemeen !l:erk '·oort, zoodat zij
wel eens tot eene landplaag worden 1n1l;n('lI; zoo nIs ten tijde van
CASMNDF.R in /lbrlem, wclke ftad de il1\\'oners uit dien hoofde ver4
liNell. Veer de willen echt>:r zijn zij ~c<:r nuttig, vermits zij zeer
yeel
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veel op /lakken, 'Venijnige
venijnige infekten enz. azen.azen. De eromt
erom# WaJP~
,er-kikvorsch
fer-kikvorsch woont in vijvers
vijvers,I noten,
floten, en moerasfen. De manneh:'lrd~, inzonderheid des :lYollds,
avonds, hU
bij fcllOon weder.
tjes kwakken h~rdi,
Cn doen dan, achter de beide hoeken van den bek, twee groote
en
blazen naar buiten komen. Zij azen op muizen, l1lusfchen,
Illusfchen, ja zelfs
op jonge eenden,
eenä:!Jl, forellen enz., kunnen zelfs vrij groote fnoeken vermeesteren, en zonder gevaar gegeten worden. Tegen den
laatst voorkrijgen de mannetjes van deze, en ook van de laam
paartijd krijgell
ort , zwarte wratachtige knobbels aan de duimen der voor.
gaande fa
foore,
voorpooten , w:l.1rmede
:I.'In de borst hUlIner
huuner wijfjes
wij fjes op het
wa:trmede zij zich aan
naauwst
kUllnen vastklemmen. De Boom-kikvorsch houdt zich
nnauwst ).;unnen
hijna
Enge/oud, doch meest in italië
bijna in geheel Europa, behalve in Enge/alld,
cd
crf ook in Amerika op. Zij zijn even als de flakken, met een klewaardoor zij zich ann
a~n de gladne
glad!l:e bladen en tak..
ta~
verig flijm bedekt, w:lardoor
kcn
volwasfene lllillnetjes,
ken houden kU!Jnen.
k!J!Jnen. De volwasfenemall
netjes, die aan hunne brui.
IJe Leel
veran_
lJe
keel kenbaar zijn, hebben eene luide fiern.
fiern, die zij bij verandering van weder.
weder, en
cn ook in den paartijd, hooren laten, waartoe
.zij de keel in de gedaante van eenen bal, bijna zoo groot als het
gcheele
geheele lijf opblazel).
opblazen.
De Paddm
vooml\m~1ijk van de Kikvorfchen,
Padde1l onderfcheiden zich voornamelijk
tOt
tOC welk geflacht zij bchooren
behooren,1 door een meer gezwollen wratach.
cc~ vuil-gecle
van ecne
vuil-geele en bruine kleur. Dat hare
tig lijf, gewoonljjk
gewoon)jjk vnn
pis een hevig
ht'vig venijn zijn zou, is bezijden de waarheid; maar zeze~
ker is het.
het, dat men vcrfchcidene
verfcheidene maal levende padden, midden
in doorgezaagde boom!l:ammen,
boomllmnmen, zelfs in fieenklompen, gevongevon~
,Jen
IHst. de J' dçod.
Acad.
den beeft, waarvan men, onder anderen, in de lIist.
des
Jes fcil'lJces
fÛfIJ(cS de Ber/iJz.
Ber/in. IÎ8~,
Jï3:i, een voorbeeld vinclr
villd~ opgegeven. De fjmr-pndde
Fllur-pndde is aan den buik, de keel, en pooten zeer fchoOD
bll1:luW en geel gemarmerd, en Imppelt
nIs een !{ikvorsch;
Kikvorseh;
bhlUUW
huppelt bijna als
terwijl eindelijk
cimlelijk de flinkende LcmdLalld- of HuisptJdtle
Huispadde zich in vochtige
kelders en in holen der oevers enz. ophoudt, zelden te voorfchijn
]comt; doch een, haar alleen eigen, dompig geluid geeft, hetwelk
ge~
'n'el
wel eens tot allerlei bijgeloovige fprookjes heef,
heefe a:lnleiding
aanleiding ge.
geven.
KILDA.
KILD.'\.. (SINT) Een klein rotsachtig eiland, het westelijkCle
der lübrideT/.
Hehriden. Het heeft l1echts
flechts 5 Eugelfc
Engelfc he mijlen in omtrek
omtrek,1
llrengt
hrengt geeue boom en, naamvel
naamvelijks
ijks eenige firuiken VOOrt,
voort, en is aan
~J!c
eelle enkele landingsplaats, met eene rots.
rots~
~lle zUdcn,
zijden, uitgenomen eene
wand van 150 tot :Joo
:lOO vademen hoog omgeven. Dit eilandje heefe
eene
~ene bevolking van nagenoeg 90 menfchen.
menfchell, die nog geheel in
~en !laat
naat der Natuur leven. Zij voeden zich
bij na alleen met vis{ten
zi eh bijna
fchen en watervogels, en derzelver eijeren, en weten over het algemeen van geene
ge ene andere behoeften, dan van die, welke de zorg
voor levensbehoud hun leert kennen. Zij bezitten meer ligchamelijke
fierkte dan :1ndere
andere EtJrfJpetmen;
EtJr(Jpctmm; zelfs meer, dan de
fchoonhcid en fl:erkte
bewoftct's der naburige eilanden, val'
bewollcrs
V:UI. welke zij zoo afgefcheiden l(!VCIl,
l~VCll,
dat
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dat zeer weinige inboorlingen van St. /(i!da het zeer nabij gelegen
grooter eiland Sky bezoeken, Geene der wilde volken, ovcrrreftcl1
hen in het beklimmen van loodregte rotren, en in het Îprillgen over ga4
pende afgronden van de eene ficile ro;s op de andC're.
KILOGRA~1. Een gewigt in Frankrijk, overeenkomende mee
ons nieuw NederlandscIl pond, van 1000 Grammen of wigtjes, bijna
II pond Ji lood oud gewigt.
KIMBEREN, (DE) of Cimmeriers, wnren het oud!1e Duitfche volk,
hetwelk de Grieken, kon na den Troja~nfchen oorlog. leerden ken~
nen, wanneer het zijne wool1p!:t~tfen in den Krim en Europisch Ta/'.
forije verliet, en in [(/ein-/lzië viel. De Kjmberen vereelJigdell zich
met de Teutonen, die in Zweden, ,Noorwegen, en de Deenfi:!te eilandelJ,
of hetgeen men van ouds Scandinm'ie noemde, woonden; breiddell
zich verder over Europa uit, e,1 over[croomden eerst DuitschtafJd,
ISldë, Slayonië. Zwitferland en Graauwbunder/al1d; deden verval.
gens eenen inval in DauplzilJé, Laflguedoc cn Prove/J(;e, en drongen
over de Pyreneën in Spanje tot aan dC! grenzen van italië, van wa:tr
zIJ door afgevaardigden den Romeinfchen raad lieten verzoeken, d~t
hUil eenige landen in dien oord lJlogten worden afgefcaan, onder b~
lofre, dat zij, uit erkentenis hiervoor, de Romeinen met hunne wapenen zouden dienen. Dan, dit hun verzoek werd geweigerd, wa~r.
op zij befloren geweld te gebruiken. Vijf of zes Romeinfche veldheeren werden door hen geflagen en op de vlugc gedreven; de bur.
gcmeester MANLlUS en zijne twee zonen lieten het leven, en MARcus AlJRELlIJS SCAURUS werd gevangen genomen, voor hunncn raad
gevoerd, en met eigene handen omgebragt. De Romeinen, hienloor
verrchrikt, droegen het gebied over Gallië aan CA)US MARlVS op ~
die 2 of 3 jaar den oorlog flepende hield; doch duarna eerst den Teu_
lonen, en naderhand den Kimberen , 102 jaar voor onze tijdrekening.
eene volkomene nederlaag toebragt. Sedert· was deze verbazende
llOOp volks dermate germolten, dat flechts weinige Kimberen naar de
voorheen door hen verlatene landen terug keerden , waar ziJ, om
hunllen rtomen togt tegen de Romeil1Cf1, nog lang zijn vermaard gebleven.
KINA. KINABAST, (GELE) is de bast Vim eenen boom (Clricona OfJicinall5 LINN.), welke meestal hl het koningrijk Pel'U, inzonderheid omftreeks de ftad Loxa, of Loja, ten tijde zijner oI1tdek~
king, omtrent IS tot 20 voet hoog, groeide, en, in omtrek, dikwijls de dikte van een mensch had; doch die tegenwoordig, door het
gebruik van deszelfs bast. en daaruit gevolgde, gedeeltelijke uitroeijing , zelden dikker. dan een mans-arm, gevonden wordt. Het droo..
gl! jaargetijde. zijnde in dat land gewoonlijk tusfchen Herfst- en
Slagtm. • is de gunrtigrte tijd tot het affchillen van den bast, hetgeen
doorgaans den dood des booms ten gevolge heeft; doch die, door
het hier en daar nedervallende zaad, weder wordt voortgeplant. Het
is
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is zeer twijfelachtig, wanneer, en door welk toeval, men de ZOl).
lleilzame, koortswerende en verll~rkende kracht van dezen bast
heeft ontd~kt; volgens fO\l1Il1igen zoudeI1 de Pertttmm dezelve lang
voor de komst der Europeërs in Amerika, als een zoodanig middel
gebezigd hebben; tcrwijl anderen verhalcn, dat Jussrt~N , reisgenoot
van den Heer CO",OA)!lNE, den inboorlingcn deszelfs kracht het eerst
lleeft leeren kennen.
In Europa werd de Kina-bast bekend door CORREGID0R, die het
gebruik daarvan aan de gemalin van den onder-koning, den graaf DELCHINCON, (van wien dit geOacht van hoomcn zijnen naam ontleend
heeft) te Lima in PCI'IJ, bij eene afwisfelende koorts, aanbeval,
en haar daardoor herfl:eIde. Van dit tijdllip af, deelde de gravin zcl ..
ve het poeder van dezen bast uit, en liet het vervolgens aan de
Jezuitcn over, die kort daarna de kennis dcrzelve naar Rome over·
bragten, van waar zij zich vcrder in Ellropa verfpreidde. Zoo als
dezelve tot ons wordt overgevoerd, is de Kinabast meestal met meerdete nechte en valfche foorten vermengd; moetende een goede Kina.
bast uit dunne, digt te zamen gerolde fl:ukkcn bellaan, welke van
buiten rosachtig. bruin of zwartachtig van kleur, hier en daar met
eene witachtige mosÎoort begroeid, dàch van binn en kaneelkleurig
én glad zijn. Ook moet dezelve op de doorbraak nict vezelig zijn;
maar eene eff'ene en glinllerende gedaante en cenen bitteren en za.
l1lentrekkenden {jn3ak hebben.
Behalve genoemde Kinabast komen er nog onderfcheidene, deels
als bijfoortcn, deels als geheel bijzondere foorten, in den handel voor,
onder welke laatlle de roode Kinabast, in de eerfl:e plaats, verdient
genoemd te worden. Dezelve werd, omrtreeks het jaar 1779, door
toedoen der Enge/feiten, die een Spaansch fchip, met dezen bast gefaden, en uit Amerika kOlllende, prijs maakten. in ons vaderland be.
kendo Dezelve komt gcwoonlijk in grootere , breedere ,meer platte {lukken, dan de gecle, voor, heeft eenen meer zamencrekkenden
fmaak, en eene rood-bruine kleur; wordende aan de ze foort van
Killa eene nog fl:erkere koortswerende kracht, dan aan de vori.
ge, toegefchreven. De boom,· waarvan dezelve afkomstig is, is tot nu
toe onbekend; gelijk ook die van den Konings-kinabast, welke eerst
in 1790 in den handel is gebrage geworden, en UIt Zuid-Amerika,
hetwelk zijn vaderland fchijnt te zijn, tot ons wordt overgevoerd,
en door de nog groot ere , en meer zamen;;erolde {lukken. dan de
roode, en de op de doorbraak meer vezelige oppervlakte, van de
beide vorige kan worden onderfcheiden.
KINDER-POKKEN. Deze algemeen . bekende, venvoestende
ziekte. bellaat in eenen koortsachtigen uitllag, die in hare etterpuisten
ecne aanrtekcnde llof voortbrengt, waardoor anderen, die deze ziek~
te nog niet gehad hebben, kuunen beCmet worden. Na de aanfieking
verloop en er gewoonlijk omtrent 7 dagen, voor dat het gif gewerkt
heeft, en de ziekte zich openbaart. Er olltfraat dan eene kOÓrtsáCh.
ti-
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tige beweging in het ligchaam, welke doorgr.ans 3 dagen duurt,
W2m'na zich met den derden dag roode vlekken eerst in het gezigt,
vervolgens op de borst, de handen, en de overige deelcn van het
ligch3am vcrtoonen. Deze uhflrg dUl1rt insgelijl,s 3 dagen, w!Jnneer
uit deze roode vlekken puisten te voor[chijn komen, die zich om.
fieken, en tot ettering overba:m, e11 wam'bij de koorts onafgebroken
voortduurt. Na de ettering beginnen de puisten te droogen en af te
vallen, hetwelk gewoonlijk met den 7den dag gerchiedt. Deze ziekte ontfl:aat nooit van zelve, maur alleen door be1lnetting, welke doorgaans ilechts eens plaats heeft; Want die de pokken eenmaal gehad
heeft, krijgt ze zelden weder: zelfs is het gif niet ten allen tijde aanfiekend, maar fchijm het, dat de mcnselt daartoe eene zekere ge.
fchikthcid (rlispofitie) moet hebben; zijnde er vooroc:elden genoeg, dat
nIcnfchen bij meer dan eenc pokbeftncttillg zijn ver[chool1d gebleven~
en eerst in later jaren werden aal1geftoken, ja, dat velen hun geheeIe leven van dezelve zUn vrij gebleven. Ook behoort !ief. gif niet
tot de· in de lucht oplosbare, IUaar tot de zoogenoemde vaste bermettende !l:offen (fixe conto:;ieu), welke alle~1l door aanr~king van de oppervlakte des menlChelijken ligchaams, of door inademing van dell
1Jaasten dampkririg eens zoodanigcn lijders, hure b efinetting mededeelt.
De oorfprong der Kinderpokken is niet.zeer duidelijk. Volgens
fonllnige Arabifche fchrijvers, kwamen zij, even als de mazelen,
omf1:reeks het jaar 57'2, uit dethiopie naar drabie ,en iloegen omtrem de helft der 7de eeuw naar Egypte over, van waar zij, door
de in het Oosten gevoerde oorlogen, inzonderheid door de kruistog;ten, in de I3de eeuw, eerst naar Spanje en Franhrijk, en vervol.
gens naar de overige landen van Europa werdenovergebragt. Uit
Europa verplantte zich deze ziekte naar Amerika en Afrika, zelfs
naar Groenland, werwaarts zij in 1733 uit Denemarken werd overgevoerd. Zoo dikwijls zij het eerst in een land kwam, was zij
zoo veel te moorddadiger, en i1eepte een graoter aantal menfchen
weg, dan wanneer zij reeds eenigen tijd in hetzelve geheerscht had.
De ondervinding, dat zich de Kinder-pokken bij ons alleen door
befmetting voortplanten, heeft de hoop ingeboezemd, dat men, door
die bermettlng te weren, deze pestziekte eenmaal zou Ir linnen ver.
bannen, waartoe men door eene f1:renge afzondering der lijders, en
het oprigten van afzonderlijke huizen voor dezelve, meende te zullen
geraken; doch hiertegen deden zich te graote, en wellige onoverko.
mclijke hinderpalen op. Men beproefde derha lve, om het kwaad ~
dat men niet weren koude. zoo vec! mogclUk, te verminderen. Wetcnde, dat iemand, eens de Kinder- pokken gehad hebbend e, dezelve
zeldza3m daardoor andermaal befmet werd, zoo beproefde men eene
willekeurige befmetting, door middel van inënting van de pok11:of ~
waardoor men het voordeel had, dat de ziekte ten minne eenigermate verzacht, het gevaar verminderd werd, en men eenen gun!1igeren
tijd en meer gunstige omftal1digheden Cot het verwekken der ziekte

!)6

KINGstON.
KINGSToN. -

KINI{HOEST.
KINrnIOEST.

te konde uitkiezen. In Turkije was de inëmlng
lnëmlng dec
der Kinder-pokken
inzonderheid bij het vrouwelijk geflacht,
reeds voor lal1g in gebruik, inzondérheid
om hare fchoonheid te bewaren. De vernuftige lady MONTAGUE
bragc
bragt de inënting
inëming het eerst
eerse naar Europa over, en liet reeds in Kon.
Konflat/finope!, werwaarcs
werwaarts zij haren echtgenoot vergezeld had haren toen
6 jarigen zoon de Kinder-pokken inënten , gelijk ook, na hare tetugkomst in Engeland, in 1722, hare dochter. Sedert kwam de in·
inënting in dat rijk, doch niet zonder tegenfpraak van vele genees·
geneesheer en , en vervolgens ook in andere landen in gebruik; doch zij
heeren,
nimn~er algemeen,
algemClen, eensdeels, omdat vele vooroordelllen
vooroordealen haar
werd nimn1er
in den weg ftönden,
anderdeels, omdat de ziekte, offchoon
oflchoon wel min·
min"
ftonden, en :mderdeels,
der kwaadaardig, altijd toch nog gevaarlijk bleef, en er kinderen
aan de ingeënte pokken fderven. In onze dagen heeft de veel wel·
weldadiger en meer zeker gaande inënting der koepokfcof de voorge.
voorgenoemde bijna geheel verdrongen. Zie verder: JENNER en
KOEPOKKEN.
KINGSTON, of KINGSTOWN. I.
r. Eelle
Een\! opene
op ene koopftad
koopf&ad ,
de voornaamfle op het eiland JamailuJ
Jamaika ,met !17,OOO
27,000 inwoners,
waarvan 17,000 flaven, doch de overigen Europeirs
Europeërs en inboorlingen
zijn. Zij is regelmatig gebouwd en de rijkf!e
rijkfie plaats
plaats des eilands,
eilands 1
beeft 2z Engelfche kerken, !12 fynagogen, een huis, waarin de kwa.
heeft
kwahav~. Om
kers vergaderen, en een e welbevestigde , uitmuntende haven.
de aardbevingen zijn de huizen flechts eene verdieping hoog. 2. Eo.
Surry aau
aan de
ne welgebouwde, oude, kleine ft~d, in het graafTchap SUTTJ
Tlzeems, over welke hier eene groote
grooce brug van
Vfln 20 bogen ligt, mee
met
ruim 4,000 inwoners. 3. Een vlek en hoofdplaats in Nieuw-jork in
Noord-Amerika, met 2,500 inwoners. En eindelijk, 4. Eene Engelfche ftad
O/ltario,• met eene goefcad in opper- Kmzada,
[{ollada, aan het meer Omario
de haven en een wel onderhouden fort, gouvemementshuis,
gouvernementshuis , raad
raad~
...
huis, 2z kerken, marlH
hof enz.
mar!u , gcregts
gcregtshof
ziekee, die wel eigetllijk
eigel1lijk tot den kinderllJ.
kinderlijKINKHOEST. Eene ziekte,
volwasi'enen wor.
work(!n leeftijd behoort; doch waardoor ook fomtijds volwasfeneil
den aangetast.
aanget:tst. De echte Kinkhoest beftaat
beflaat uit een hevig, dikwijls on,
on·
trekkingen
afgebroken aanhoudend hoesten, naar kleine krampachtige trekkingclt
der long (collfulfles)
(confulfles) gelijkende, die eindelijk, wanneer de longen ge.
heel zijn zamengedrukt, door een diep, piepend inademen worden
afgebroken, waarop weder onmiddellijk de vorige aanvallen van hoest
volgen, die wederom zoo lang met het piepend inademen afwisfelen,
tot dat de kramptrekkende beweging der longen den hooglèen
hoogli:en graad
bereikt beeft, waarna het kind of in eene foort van ftuip en ftilftil.
ftand van ademhaling , gepaard met neusbloeding, een paarsch gezigt, onwillekeurige lozing van winden. en afloopen van het water,
geraakt, of aan het braken komt, waarna dan de aanvallen
aan vallen van
hoest ditmaal ophouden. Houdt, echter, de hoest zonder braken
zijllde
op, dan vernieuwen zich de aanvallen fpoedi~ op nieuw; zijnde
zulk een hoest, waarbij de bovengemelde,
bovengcmdde, wezenlijke tOè"allen
tOèvallen geeg~e
De
ne plaats hebben, enkel kramphoest.
Oe
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De echte Kinkhoest is waarfchijnlijk eene
cene vreemde. uit andere
werelddeel
werelddeelen
en (volgens ROSENSTEIN waarfchijnliJk
waarfchijnlijk uit Afrika) tot
ons overgebragte ziekte. Zij is altijd belinettelijk,
befinettelijk, en omwikkelt
ontwikkelt
een aanCtekend
aanftekend vergift, waardoor zij zich, even a:s de mazelen, fchar.
laken-koorts enz. voortplant ; doch hare befmeteing
befmetcing is niet zoo
laken-koortS
menigvuldig, als bij deze ziekten, maar verfpreidt zich. wanneer zij
-plaats heeü,
heefe, meer algemeen. De loop der ziekte kan even min,
als die der frraks
ftraks genoemde, gefluit of verkort worden, zoo lang men
geene zekere middelen kent, om de aanflekingsl10f
aanfiekingsflof te verdrijven.
Men wane echter niet, dat men daarom in den Kinkhoest niets zon
behoeven te gebruiken; want men moet in het oog houden, dat de..
ze ziekte, geheel aan haar zelve overgelaten wordende, verfcheidene
maanrlen, ja een half jaar, kan duren, en, eindelijk, zoo zij al
maanden,
vóoraf niet doodelijk wordt, tot longtering overgaat. Bij eene volfiikken, om
le,maag kunnen de kinderen in de aanvallen van hoest flikken,
welke reden zij altijd weinig moeten eten, en men het fpoedig
braken moet bevorderen; gelijk het ook raadzaam is, om de kinderen bij tijds, door het aanleggen van banden, tegen eene breuk
te beveiligen. Als
behoedmiddelen heefe
heeft men reeds verCcheidene
verfcheidene beAlsbehoedmiddelell
proefd. Het zekerfle
zekerfte is, om de kinderen voor de beCmetting
befmetting te
behoeden: andere middelen zijn tot dus verre van weinig vrucht gekrmnpfl:illend
weest. Inzonderheid prijst men de zoodanige aan, die krampfiillend
zijn, b. v. het uitwendig aanwenden van kamfer en muskus, alsmede
het inwendig gebruik derzel'le,
derzelve , benevens de bladen van den wilden
(Ros11lflrilJus Sy/vestris LINN.), als thee gedronken.
Rosmarijn (RosffJl1rinus
KINSBERGEN (JAN HENDRIK
HENDRIK VAN) werd op den
I{lNSBERGEN
dell lften
lfien van
1735, te Doesburg aan den {Isfel , geboren;
Bloeim. van het jaar 1735,
Eloeim.
doch verliet
v.erliet die flad weldra, om met zijne ouders naar Elburg te gaan
wonen. Zijn vader, kapitein in dienst van den fraat
JTereenigde
frant der Vereenigde
Nederlanden, leidde Jlem
hem op tot den krijgsdienst. Behalve zijn ge.
woon onderwijs, genoot hij ook nog dat van den GroningCchen
Groningfchen
hoagleeranr ENGELHARD
ENGELHARD , en van dien tijd af werd de wiskunde zijne
hoogleeraar
meest geliefd
koosde oefening. Voor deze weccnrchap
geliefdkoosde
wetenCchnp behield hij
den lust tot in zijnen ouderdom, en maJkte daarin groote vorderingen,
ringen. waarvan
waarvim zijne llitgegevene
uirgegevene werken de blijken opleveren.
negende jaar trad
rrad hij in dienst bij de landmagt vall
va., zijn
"'. Op zijn.
zijn 11egende
vaderland;
vaderland, -en op zijn veertiende verkoos hij, om
Om in den zeedienst
over te gaan, waarin hij alle graden, van dien van adelborst af tot
dien van luitenant-admiraal
luitenant·admiraal toe, doorliep. Na bekomen verlof vaD
van
's lands befl:nllr
beftuur , ging him in 1767, over in dienst van Rusland,
en bekleedde daarin,
daarin. zoo to land als ter zee, onderfcheidene
onderCcheidene rangen
KATHAIUNA II tegen
gedurende den oorlog, dien KATHARINA
t<:gen de Porte voerde.
Hij bezat het vertrouwen dier vorfl:in,
vor1l:in, gelijk ook dut
dat van hare ministers van oorlog en marine,
mari.ne, en werd inzonderheid hooggefchat door
den yermaarden
~ermaardcn veldheer ROMANZOW. In dezen oorlog gaf hij veve.vun aeleid
oeleid en moed, vooral in den fJag,
le blijken van
Oag, dien hij :lau
Mil de Tu,...
Tur..
ALGIlMUN
/cm
ALGRMUN WOORDf.NB.
WOORDENB. IV.
G
km
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ken,
km, op de Zwarte 2ee,
zee, leverde. Met eene vloot van vijf .fchepeo
van veertig fiukken,
llukken, en eenige kleine vaartuigen, ftreed
fireed hij tegen
die der Turken.
Turken, uit dertien tweedeks fchepen,
Cchepen, en onderfcheidene
kleine vaartuigen bellaande.
bel1:aande. Aangetast hebbende, veranderde eensklaps de wind; doch VAN
VAN KINSBERGEN bleef nogthans den llrijd
fuijd
zijne fchepen deerlijk geteisterd werden. Hiervolhouden ,ofTchoon
,offchoon zUne
door niet afgefchrikt, hervattede hij het gevecht; doorboorde·s vij.door
ands linie; floeg
/loeg hem volkomen, en deed zelfs het admiraalfcbip
admiraalfchlp
der Turken zinken.
In dit gevecht, dat hem zoo veel eer aandeed, beproefde hIJ eene
nieuwe orde van flaglevèring,
flagJevèring, welke naderhand, in 1781 en vervolgens,,door
door de EngeIfchen
gens
EngeIfchen is nagevolgd geworden. Hij nam insgelijks de proef van eene andere, door hem gedane uitvinding; namelijk, die der beweegbare feinen
Ceinen op onbepaalde plaatsen, waardoor hij
hIJ
de zwarigheden te boven kwam, welke plaats hebben, wanneer door
het verliezen van eene
«ene lleng
i1:eng het geven van reinen onmogelijk is
geworden. Beide
Beide. deze proeven gelukten volkomen.
Gedurende dezen oorlog tegen de Turketl , waarin hij meer dan
dalt
eens, doch nimmer gevaarlijk,
gevaarlUk , gewond werd, onderfcheidde
onderCcheidde hij zich
niet flechts door zijne krijgstalenten
krijgstalen[en,, maar ook door bekwaamheden
van
an deren aard. Zijne destijds gefchrevene
over de
dl
vaIJ eenen anderen
geCchrevene Memorie 'Over
"riie Sclzeepjf(J(irt
zee, door hem zei
"rije
Sclzeepl'fJtirt op de Zwarte 2ee,
zeI ven aan KATHAKATHA·
RINA
jnrigten
RIN" II overhandigd, en zijn
zUn Ontwerp wegens hel bouwen eIJ
ell inrigten
van Kanoneer-floepen,
Kononeer-jloepm, aan
lIan den Rusfifchen minister van het zeewezen
"an
doorzigt ea. vernuft de treffel.ijklle
ueffelijklle blU~
ingeleverd, kunnen van zijn doorzigten.
ken geven.
ln
vooruitzlgten, welke
fchitterendlte vooruitzfgten,
In weerwil der voordeelen en der fchitterendfie
de dienst in Rusland hem opleverde, wilde hij echter liever naar zijn
ziJn vava·
derland terug keeren, om aan hetzelve het offer van zijne bekwaamheid en
moed te brengen. Hij kwam dan ook aldaar in 1776, met ordes-teekenen
verlierd, terug, en bleef niet lang zonder werkkring; want nog in hetzelf.
verûerd,
de jaar ontving hij den last, om met den keizer van Maro
Marocco,
••o, die met
de republiek der Yereenigde
Péreen;gde Nederlanden in oorlog was, den vrede te
fluiten. Hij
eell even bekwaam
HIJ toonde bij die gelegenheid.
gelegenheid, dat hij een
onderhandelaar, als dapper krijgsman was. Zij, die daarvan mogten
mogtell
verlangen .de
ne bijzonderheden te kennen, raadplegen
ra:tdplegen een, in 1779 uitgeven, fiukje, ten titel hebbende: Croi/itres
Cl'oifières et négolÏolions
négotio/ions de M. til
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KINSDElI.GEN,
KINSBEJl.GEN, chevalier de rforde
orde de St. Georges, colonei
coland el
et capita;",
capittl;n,
de hau/hIJrd
hautbord (JU
au fen"ee
fervice de LL. HH. PP. et leur ambosfodeur
ambosfarleur~
,j la
cour de Maroe,
Marae, a,'ee
m'ee de!
des détails
détoÎls hisloriques,
his/ori'lues, morol/x
moraux et POI#;'11/11
politiquls
{UI' r
de Maroc,
Mal"O', por
par M. Ie Baron DI!:
SCHOl!:[UI'
rEmpereur et rf Empire tie
DE SCHoe.
NING, commandeur du militaire [UI'
fi'éga/e rAmphitrite; rériigl,
[u, la [regale
rédigl,
{UI'
[UI' [on journal
jaurna! ollemond
allemand par Ie colol1el
c%llel chevalier DE CHAMPIGNY.
Vervolgens werd aan hem het bevé
beve) over een liniefchip
linieCchip door de Sta.
Staten opgedrIlgen.
VIn Oogsrm.
opgedragen. In den roemruchtigen zeellag van Gen
den 5 van
OogStDJ.
17SI,
1781, waarin de vlootvoogd ZotrrMAN
ZOU'rMAN de eer der HolIlIDdfche
Hollaodfche
vlag
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,rag zoo roemrijk handhaafde tegen de overmagt der Engelrche vloot,
onder den admiraal PARKI!R, had VAN KINSBERGEN het bevel over
eeD fmnldeel van zeven oorlogsfchepen. Hij zelf bevond zich op het
linie-fchip van 74 {lukken, de Admiraal-generaal, en bragt veel tot
de overwinning toe. Zijne ondervinding vooral kwam hier zeer te {lade.
Geene der officieren van de Nederlandfche vloot, die aan het gevecht
deel namen, behalve VAN KINSBERGEN , hadden immer eenen zeellag
bijgewoond. Tot erkentenis der diensten , door hem bewezen, \'Verd
hij, van wege den 11aat, met eenen gouden eerpenning befchonken, en
benoemd tOt Schout bij nacht; eerst tot adjudant van de zeemagt van
den naat bij den heer admiraal-generaal , (den erffiadhouder Prinfe vaQ
OnltJje), en vervolgens tot lid van het fW'eet comité van de marine·
Hij was ook, federt dien tijd, aan het hoofd van het korps zee-ar·
tilleristen, waarvan Inen de oprigting voornamelijk aan hem te danken heeft. Nog is men, voor een gedeelte, aan hem verfchuldigd
het aanleggen van de fchooue haven, het Nieuwe diep, alsmede dever.
beteringen , daaraan gedaan, tot aan het jaar 1795.
Kort na het fluiten van den vrede met Enge/flnd
Enge/fint! werd hem, na·
mens de keizerin van Ruslalld,
Rusland, met den rang van vice.admiraal , het
bevelt over de Rusfifche vloot opgedragen; terwijl, bijna omtrent
denzelfden tijd, de koning van Denemarken hem aan het hoofd zij·
ner :reernagt
:recmagt wilde pl:t:ttCeIl,
pl:t3tCCIl, waartoe aan VAN KIl~SBERGEN de aanzien.
Jijkrte voorwaarden werden aangeboden.
aangebodcn. Voor beide deze eervolle
aanbiedingen, ecllter, bedankte hij met de meeste beCcheidenl1eicf,
beCcheidcnl1eicf, en
verkoos den dienst zijns vaderlands, boven dien van vreemden, welke
öOk de voordeelen mogren zijn, aan den ·I:!at!l:en
I:!at!l:en verbonden.
In 1789 en het volgende jaar, voerde hij het bevel over een t'lnRl.
deel, beftemd
be!l:emd tot krijgsoefenillgen in de Noordzee. In 1793 be\fond hij zich aan het boofd der verdediging te water tegen den Franfcben veldheer DUMOURIER, wien bij aan den Moerdijk belettede,
in Hol/al1d door te dringen. De biJzondetheden daarvan zijn vermeld
in een nukje , destijds uitgegeven door den heer HOEUFT ~ fekretllris van 's lancM vloot. Belast, in 1794, met de verdediging wn den
fiaat op deriy.jercn,
de riy.jeren, vervaardigde hij een uitvoerig ontwerp van die
der ZTlidente.
Men is aan VAN KlNSBERGP.N eenige goede inrigtingen, met opzigt
tot het zeewezen, verfchuldigd. Het iS voornameUJk, door zijnen
invloed. dat de kosten van 's
' s lands zeewezen, welke te voren bij'
afzonderlijke posten gevraagd werden, op de jaarlijkfche begroOo
ting der 1l:aarsbehoeften
1l:aatsbehoeften Zijn gebragr;
geb ragt ; dat er een korps mariniers en
:ree-artilleristen is opgerigt, en dat de gronden zijn gelegd voor een
fonds, be11emd ter oprigring van eene krijgs~undige kweekfchool. en
ter onderUeuning van ongelukkige officieren.
In 1795 werd hij genoodzaakt, den dienst tijns vaderlands te ver-laten; wordende hij niet alleen, met het geheele korps zee.officieren
bij de toen plaatshebbende orde van zaken gecasfeerd, maar nog daar·
G 2
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enboven in zijne woning te Amf/erdam in hechtenis gefield, en
van daar vervolgens naar eene gevangenis overgebragt , waaruit
hij, echter, zonder dat men hem iets te laste konde leggen, weder
werd ontilagen. De koning van Denemarken, van die omfumdigheid gebruik makende, liet hem nieuwe aanbiedingen doen, welke
nu ook werden aangenomen. VAN KINSB-ERGEN trad dan in Deeufehen dienst, met den rang van admiraal; maar bedong tevens, dat
hij niet verpligt zoude zijn, tegen zijn vaderland te dienen; doch
hij heeft nimmer werkelijken dienst gedaan. Men wil, dat de officieren der Deenfche zeemagt, na deze benoeming, aan hun gouvernement zouden hebben te kennen gegeven, dat zij ongaarn eenen
vreemdeling aan hun hoofd zagen, en dat dit den koning zoude bewogen hebben, om VAN KINSBERGEN in geenen werkelijken diepst te
fiellen. Dit fchijnt ook te worden aangeduid, in het artikel der Galleric nistorique des Contemporaim, waarin gezegd wordt, " dat, om." ftandigheden, geheel onafhankelijk van den wil des konings van
" Denemarken, en van dien van den heer VAN KINSBERGEN , belet
" hebben, dat hij in werkelijken dienst is getreden."
In 1806 werd hij, eervol, uit dien dienst ontilagen ., wanneer
de raadpenfionaris SCHIMMELPENNING. die hem hoogachtte. 'hem aanbiedingen liet doen; doch VAN KINSBERGEN verfch.oonde zich van het
aannemen van eenigen post, en liet zich eerst daarcoeoverhalen onder de regering van koning LODEWJ]K, ,die hem aehrervolgens be..
noemde tot deszclfs eerflen kamerheer honorair; tot maarfchalk vall
het rijk; tot flaatsraad in buitengewoncn dienst (afdeeling van de marine), tot groot-kruis van de orde der unie, lid van het comité centraal
van het zeewezen, en tot graaf van bet koningrijk • met den titel van
graaf van Doggersbank. Gedurende de regering van dezen vorst, hee~
hij onderfcheidene ontwerpen en vertoogen, betrekkelijk de marine
vervaardigd en overgegeven, waarvoor hij dan ook eigenhandige betuigingen van erkentenis van koning LODEW1]K heeft ontvangen. Tot
eer van VAN KINSBERGEN moet hier niet worden verzwegen. dat hij
geene traktementen of belooningen in geld, voor hetgeen hij ten dienlle
van zijn vaderland destijds verrigtte, heeft willen genieten. Ook in
1810 en 18II, wanneer hij door keizer NAPOLEON tot graaf van het
rijk en fenateur benoemd werd, verfchoonde hij zich almede van het
genot der jaarwedde , aan den laatflen post verbonden; willende
liever, dat dezelve tot andere eindens werd befieed, hetwelk echter
niet gefchiedde.
VAN KINSBERGEN maakte een edelmoedig gebruik vlIn de 'aanzienlijke
middelen, waarmede hij bedeeld was. Onderfcheidene geflichten en
maatfchappijen van ons vaderland hebben daarvan de treffendfte blij.
ken ontvangen, en zegenen zijnen naam. De ftad Elburg in het bij..
zonder, alwaar hij de eerfte jaren zijner jeugd doorbragt, is aan zij_
l1e edelmoedigheid verfchuldigd de oprigting, binnen hare muren,
van een Jllf/ittlut vtm onderwiJs, hetwelk met roem bekend is, ell tot
wel.
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welks inRandhouding aanzienlijke fondfen door hem zijn vastgefield.
De laatt1:e jaren zijns levens bragt hij door te Ape/doorn, een dorp
in Gelderland, op eene buitenplaats, genaamd lFe/gelegen, alwaar hij
den J27fl:en van Bloeimaand 1819, in den ouderdom van 84 jaar,
overleed.
Er is misfchien in gansch Europa geen zee-officier, die zoo veel gefchreven en in- het licht gegev.en· heeft over onderwerpen, betrekkelijk zijn beroep, dan de admiraal VAN KINSBERGEN. Wij zullen hier
niet fpreken van de ongedrukte ontwerpen. vertoogen en rapporten,
Qoor hem gefield; maar laten hier alleen volgen de lijst der werken,
welke, of door hem zeI ven gefield, of door :mdere bekwame officieren, in zijne fchool gevormd, onder zijn opzigt vervaardigd, en
in druk uitgegeven zijn. Zie hier de titels derzelve : J. Orders m
lnflructïen, betreffende den kriigsdienst ter zee; 2. De Scheepsdie12St.
door den ridder VAN KINSBKRGEN , uitgegeven door C. A. VERHEUL ;
3. E:>.:erct'tie met het ge{chut. op het onder.. etz bovendek;, enz. doof'
den "idder VAN KINSBERGEN , uitgegeven door denzelfden ; 4. Zeemam
Handboek, enz. gl'oote/iiks 'J"e1'meerderd en verbeterd door den ridder
VAN Kll~SBERGEN; 5. De nlgemeene Scheepsdiemt, enz. door den ridder
VAN KINSBERGKN, uitgegeven :door C. A. VERHEUL ; 6. Grondbeginfeletz van de zee-tllctiek, met een vervolg, door den ridder VAN KlNs·
BERGEN, uitgegeven door denze/fden, welk laatae werk, op last van
KATHARINA lI, ten gebruike harer zeemagt in het Rusfisch is vertaald
en uitgegeven. 7. Het groote generale Dag- en Nacht-feiJ1boek, met
pl. 8°. De practicale Scheeps-artillede; 9. Nieuu;e kaart van de Krim
met iJerzeiver be(chriiving'. JO. Kaart van de zee van Marmora;
11. Befchri.iving van nen Archipel, tot llut Vfm den kriJgsman, de
zeeJlfJrende.n e.n 1:andeldri.il'enden, met eene nieuwe generale kaart,
door KURT SPRENGEL, in 1792, in het Hoogduitsch vertaald, en met
aanmerkingen uitgegeven; 12. Korte Inleiding ,'oor den oorlog ter zee,
door den nader VAN KINSBERGEN , uitgegeven door A. MACKAY 13.
Practicale zeemaIls Leidraad, voor eerst beginnende zee-officieren, door
tien l'idder VAN· KINSBERGEN , tlitgegeJ'en door J. H. VAN OLLENHAl'.
ZEN; 14. Over het aanleggen von Zeebatteriien; 15. Plan tot het opr.igten van een Zee-weduwen-fonds, zaNder kostm voor het land; 16. Zee.
mans Droomen; 17, Over de noodzakelijkheid, om een vast lcorps matt'ozen in dienst te handen ;' 18. Over het (Jonleggen van eene zee mil(taire Akademie.
VAN KINSBERGEN was lid van het Groot-kruis van de Nederland.
fche militaire Willems-ordr:; had van den k'Oning der Nederlal1dm
de titels van Luitenant·admiraal en Jonkheer bekomen, en was in
de laat!l:e hoedanigheid lid van de riddcrfchap v:m Gelderlond. Zijne
krijgskundige bekwaamheden, in den Rusfifchen dienst aan den dag
gelegd , werden beloond met het , aan buitenlanders zoo zeldzaam gefchonken, lidmaatfchap der Rnsfifche militaire orde v:m
St. GEORGE: ook ontving hij nog het groot-kruis van de Rusfi.
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rche ordes vän iT. Al'fDREAS, van ALEXANDER N.:wsKY: en van ST.
ANNA; terwijl de koning van Denemarken zijne 'verdiensten erkende,
door hem het groot-kruis van de Deenfche orde van DCl1lnehrog te
{chenken. Als geleerde was hij lid van onderfcheidène, zoo in-als buitenlandfche maatfchappijen van wetenfchappen en kunsten, met name,
van het koninklijk Nederlandfche in1l:ituut. van de Hollandfche maat·
fchappij der wetenfchappen te Haarlem, van de' koninklijke akademie
der wetenfchappen te Berlijn, enz. De bekwame' Hollandfche beeldhouwer, P. J. Gl1BRIEL. heeft zijne welgelijkende beeldtenis in marmer vervaardigd, wellce door zijne vrienden aan het koninklijk in1lituut is ge[chonken, hetwelk nog van VAN KINSBERQIlN zelve ten
gefchenke heeft ontvangen de mnrmere afbeeldfels van nOERHAVE.,
HUlJGENS, DE GROOT, HOOFT en RUBBENS, alsmede zijne belangriJke boekerij, met eene a:mzienlijke [om tOt aanvulling derzelve.
Kort voor zijn overlijden had hij het genoegen, dat de heer Mr.
G. VAN LENNEP, een uitvoerig levens-berigt van hem vervaardigde
en deed plaatfen in de Gal/eric hislorique des Contewporajns, ou nouvelle
Biographies; een werk, dat van 1817 tot 1820 te Brusfetis uitgekomen in 8 deelen in 8°, en waaruit wij "ele bijzon,derheden in dit berige hebben overgenomen. In Oogstm. 1819, en dus kort na zijnen
dood. hield de heer HENDRIK HOEFHAMER, rector van het gymnafL
um te Elburg, aldaar eene Latijnîche lijkrede op den verdienste1ij~
ken man, aan wien de genoemde fl:ad zoo veel verpligt is. Deze
redevoering is vervolgens gedrukten uitgegeven te Amfierdam, bij
DEN HENGST, in 4to.
.
KIoSK. Eene foort van pavillioen bij de Turken, een vierkant
gebouw, uit eenige pilaren van eene middelbare hoogte befl:aande,
die met een tent. dak overdekt zijn, waaronder rondom het gebouw
een gang loopt. De Turken bedienen . zich van dit [oort vall pa.
villioenen in hunne tuinen en op hoogten, om frisfche lucht te genieten, of een aangenaam uitzigt te hebben.
KIOW (Kjoff of Kiew.) De hoofdplaats van het RusûCche gouvfl'nement van dien naam aan den Dnieper, de zetel van den gou ver.
neur en den aartsbisfchop, befiaande uit 4 deelen, de oiJde jlad, de be1Je~
de11jlad (met een keizerlijk flot, raadhuis, kollegie, invalidenhuis enz.)
de Wlndimirj1ad, met wallen omringd, doch weinig beroemd, en de
Pet/cher, eigenlijk de vesting, bijzonder onderrchciden in de Iloodige
barakken, ar[enalen, magazijnen, alsmede -het PetCcher[che kloos ..
ter met de beroemde katakomben. In het geheel heefe de fiad
!1.S kerken, waaronder vooral de St. Sophia uitmunt, I Room_
fche s 1 Lutherfche kerk, 9 kloosters, 12 kapellen, 6 liefdadige
gefiichten, 1 vondclinghuis, I zieken., I wees. en 3 armenhuizen,
30728 huizen en 40,000 inwoners, die vele looijerijen. ook an.
dere fabrijken, en veel bezochte markten hebben. Men vÎ!ldt hier
teven~ de oudfl:e en voornaam!l:e Griekfche akadeBlie van geestelijken
Met 9 profesforen eo 1500 fiudenten, 1 'gymllafium, militaire fchool,
boe_

KIR GIS E N. KIS T.
1°3
boekerij enz. Bij de l1:ad IUn twee keizerlijke tuinen , die ook
fijne vruchten hebben. De Kioffche bevrozene wijnen zijn bekend.
KIRGISEN (Kirgis-!alffaken) noemen zich zelven Sara-kai{aki
(Steppen-Irafakken), en ontleenen, waarfchijnlijk, den naam Vlm Kir.
gi/tn van het een of ander hoofd hunner horde. Men houdt ze gewoonlijk voor nakomelingen van de oudfie Mongolen, die aanvankeliJk in de nabijheid der Chineefche muur gew.oolld hebben, en bij de
algemeene verhuizing der Mongolifche flammen naar Westelijker oor.
den getrokken zijn. Toen men, ten tijde der Rusfifche verovering
van Siberië, het eerst iets van dit volk vernam, zwierven de Kirgifen in de i1:reken van Opper Jenifei rond, en werden met de Barba~;nze" aan het Rusfisch rijk onderworpen. Sedert hebben zij zich
gis een zeer onrustig, trouweloos, twijfelmoedig en gevaarlijk volk
doen kennen. Thans bewonen zij de wijd uitgefirekte woestijn
tusfchen de Urnl en Irtiscn, welke door de Rusfen de Kirgi[cne fleppi genoemd worde. Zoo lang de Kirgifen bekend zijn, hebben zij zich
in eene groote, middelfie en kleine horde verdeeld. De eerfie is nog
tegenwoordig, wegens hare dapperheid, en de ontoegankelijke bergen,
welke zij bewoont, onafhankelijk; de beide laatfie erkennen federt 1731 het Rusfifche rijk als fchutsheer; doch hebben zich fints
dien tijd nog bij aanhoudendheid als trouwelooze bondgenooten en
een zeer roofziek volk gedragen, weshalve men langs de grens-rivieren linien van kleine vestingen tegen hen heeft aangelegd. Men fchat
de middelfie kleine horde op 30,000 huisgezinnen; doch waarfchijn.
lijk zijn zij nog veel fierker.
KIS LAR-AGA. Het opperhoofd der zwarte gefnedenen, en opper-toeziener over het Harem; alsmede befiurer der moskeen en liefdadige i1:ichtingen: een ambtenaar, die aan het hof des Turkfchen kei.
zers eelle zeer gewigtige rol [peelt.
KIST. (EWALD) Deze verdienstelijk~ man werd in het jaar
J762 geboren, en bèkleedde bijna 125 jaar het leeraar-ambt bij de
Hervormde gemeente te Dordrecht, alwaar hij den !Jollen van Lencem. 18112 i1:ierf. Hij bepaalde ziek niets flechts tot oe getrouwe en
vlijtige waarneming van den predikdienst , maar befteedde ook zijne
groote talenten tot uitgebreider werkkring. Getuige hiervan zijn
een aantal door hem in het licht gegevene fchriften, die uit hoofde
van den fiichtelijken en letterkundigen inhoud, en ten aanzien der befchaafde en kieCche bewerking, het best onthaal genoten en verdienden. Als zoodanig zijn inzonderheid bekend zijne XV Brt'cven olln
ARISTUS over de eeuw der Rede 1'on TH. PAINE; Leerredenen over
Gods deugden, 11 deelen; de Hoofd·;nhoud vlln de Zede/eer des Chris_
tentloms , 11 deelen; Leerredenen over 'Yerfchillende onderwerpen, 4
deel en ; Beoeftnings!eer, of de kennis der midddm, om als ten waar
leerling vl1n JEZUS CHRISTUS getroost m heilig te levC11 , 11 deel en ;
Be/mopte Beoefen/ngsleer, ten dienfle van mitwi!l"1nIJgenden, 2 deelen;
Pijf LCerredlfflen over het Geweten; de Gefckieden/s vtm RUTH in . vier
G 4Leer-
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Leerndetle1J, en het ongunftig onthaal des Heilands in tie wereld 7
in eenige Leerredenen. Als letterkundige heeft hij zich bijzonder bekend gemaakt door eenen bundel f/érhal1ddillgen en Redeyoeringm,
door de Lofrede op P. VAN BRAAM, en door verfehillende fchoone bij.
dragen tot de Mnemofyl1e. Deze godsdienstige en geleerde man werd
in 1804 tot lid van de maatfchappij der Nederlandfehe letterkt1nde te
Leijden verkozen, en was medelid van het Dordrechts genootfehap,
aan wetenfchappen, letteren en kunsten gewijd, onder de zinfpreuk:
Diyer[a [ed uno, welks belangen hU niet alleen krachtdadig ondet.
fieunde, maar waarbij hij, na den dood van P. VAN BRAAM, het
voorzitterfchap bekleedde.
KITZE. Eene beurs met 15,000 dukaten, waarmede de Groote
Heer zijne [ultane en andere zijner minnuresfen begunfiigt; bedragende de andere beurzen met zilvere mUllt
muut gemeenlijk fiechts 500
Rijksdaalders.
KLAPROTH (MARTIN HEINRICH) werd in 1743 in het Sakfis eh Ertsgebergte geboren, en fiierf den I van Louwm. 1817_ Hij
verwierf in de feheidkunde, welke wetenfchap hij door vele nieuwe
ontdekkingen, namelijk van verfeheidene eenvoudige fioffen, alsmede
door zijne naauwkeurige, ontelbare proeven, uitgebreid en verrUkt
Ileefc, zeer veel roems. Afkeerig van befehouwingen wees hij altijd
Ileeft,
op den weg der en'aring, en werkte, zoo wel door voorlezingen,
die hij tot aan het einde van zijn leven hield, als door zijne fchrifi.
ten, aan de uitbreiding der feheidkundige wetenfehap. Onder de laat.
laae.
fien noemen wij zijne Reiträge zur Chelllifchen f{ennlllisz der MineraJ.
Mineral.
betwelk
Körper, 6 deel en , en zijn Chemi[ches {f7iJr/erhuch, 5 deelen, hetwelk
bij met
mee Fit. WOLFF heeft bearbeid. Zijne verzameling van delffioffen is
ja hàre fooft
foort de voorcreffelijkfie.
voonreffelijkfie.
KLARINET. Een blaas.fpeeltuig, in 1690 door J. C. DENNER
te Neurenberg uitgevonden, nagenoeg als eene hobo, met gaten,
kleppen en een mondfiuk gemaakt, welk laatfie echter
cchter breed en dik
is, en de gedaante van eenen fnavel heeft. Men
Mcn gebruikt de Klari~
net tegenwoordig veel in orehesten, en zij bezit in alles veel meer
wonen, dan eene hobo,
bobo, alzoo zij van E Va!1 de kleine oktaaf tot
in de 3 maal genreepte
genrecpte F. loopt. Men kan wel de hoogte tot de
4 maal gellreepte C fiellen; doch dan wordt dit fpeeltuig overdreven. Voor het
bet overige heeft
hceft hetzelve nog deze bijzonderheid, dat het
niet met alle toonen ftemt
Hemt;; maar men
mcn bij fommigen den toon,
waaruit het ftuk gaat, of door het inzetten
inzctten van een middeUi:uk
middclftuk moet
vormen,
vormcn, of zich wel van eene geheel
gehcel andere
andcre Klarinet bedienen.
Van hier, dat cr D.
B. A. C. Klarinetten enz_ zijn, waarna dezelve tel.
kens gcÎtemd worden.
wordcn.
KLASSIEK. De Romeinfche koning SERVIUS TULLIUS verdeelde,
ten einde eene doelmatige fplitung
fplitfing der fcaatslasten,
ftaatslastcn, en eelle
eene behoorlUke ftcmming in zaken van algemeen belang, daar te ftellen, de Romeinfcbe burgers in 6 klasfen , waarvan de eerl1e, die de gegoed-
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K/as[ieleen, (c/nsfici) dat is burgers van den eerfcen rang,
genoemd werden. Sedert heeft men deze benaming op fehrljvers
van allerlei aard toegepast, en beteekent het woord Ie/as/iele, ingevolge hiervan: J. In zijne foort voorbeeldig; doch dit geldt meest
voortbrengfels van het verftand , en noemt men, 2. lelasfieke fehrijvers dezulken, die de regels van het Jchoone voorbeeldig volgen;
terwijl eindelijk, in eenen nog meer bepaalden zin, de oude Griekfche en Romeinfehe fchrijvers klasfieken genoemd worden.

KLATERGOUD. Wordt van geel koper gemaakt, en tOt dunne bladen geflagen; vervolgens op elkander gelegd, en in dik papier verzonden. Wordt het echter nog dUimer dan goud geflagen,
dan komen er geflagen metaalbladen, of metaal goud van, zoo als in
Augsbut"g in menigte gemaakt wordt. AI wat onder het llaan afvalt~
wordt fchelpgoud genoemd.
KLEEF. Te voren een hertogdom in den Westphaalfchen kreits.
aan Pruisftn toebehoorende ; grenzende ten Zuiden en Westen
aan Ge/der, tcn Noorden aan het graaffchap Zutphen, en ten Oosten aan het graaffchap Mark, en het voormalig Keulsclz en Munflersch
gebied. Het wordt door den Rijn doorfneden; drijft eenen fier~
ken handel in vlas en vee, en heeft belangrijke fabrijken van
wollen fioffen, tabak, linnen, geelkoper enz. Dij de nieuwe
inrigting van Pruisftn maakt het hertogdom Kleef een befian~
deel van de provincie Gulich- Kleef- en Bel"g uit, die op J7 0
vierkante mUien 908,oco inwoners telt en in de regerings-distrieten laui, DusfelJolf en Keulm verdeeld is. De hoofdfiad
Kleef is naar de Hollandièhe manier gebouwd, en ligt zeer aangenaam op heuvels, aan de rivier Kermesdal , een uur van den
Rijn, waarmede zij door een kanaal verbonden is. Het op eenen
heuvel liggend flot Sckwanmburg is zeer oud, en van hetzelve heeft
men een heerlijk gezigt, over de flad, hare oml1reken en den Ri/n.
Onder de bekoorlijke oml1reken der fiad behooren: den KoningS/uin
door prins JAN MAURITS valt NtIS[au Siegen aangelegd, en de diergaarde, met deszelfs fehoone lanen, fonteinen, watervallen en eene
gezondheids-pron. In het aangename houtgewas , Berg en Dal genoemd, is het graf van prins MAURlTS. Hij rust in een ijzeren farkophaag, in het midden der uitgegraven inferiptien, lijkbusfen, vazen,
lampen en overblijffels der Romeinfche oudheid. Het getal der inwoners bedraagt thans ruim 5°00, en de kntoen-fabrijken zijn nog
al belangrijk.
KLEI; Kleiaarde, Aluinaarde. Onder de aardfoortcn, welke het
feheidkundig onderzoek, in deze laatfte dagen, ons als verbindingen
der zuurfiof met metalen heeft doen kermen, is ook de Klei- of
Aluin-narde, dus genoemd, omdat zij in de gewone klei gevonden
wordt en mede een beflanddeel van den aluin uitmaakt. Deze aarde
is wit, zeer zacht op het gevoel, op zich zelve outfmeltbaar, maar
in
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in het VUur verhardend en inkrfmpend, Hoewel niet opfosbaaf in
water, trekt zij hetzelve echter fierk aan, vormt er eene taaije brijachtige fiof mede, welke kleverig is en allerlei gedaante kan aaonemen. Wegens de aantrekking der vochtdeelen kleefe zij ook aan
de tong. Zij wordt door de zuren niet dan moeijelijk opgelost; vereenigt zich daarentegen met de meeste alkalien ligt, en fmelt inzonderheid met dezelve in het vuur. Deze aarde is, zoo als wij gezegd hebben, een beftanddeel van de Klei, waarin zij met kiezelaarde of zand en
kalkaarde, fomtiJds met ijzerdeelen van planten en dieren, vermengd i,.
Behalve dat, vormt zij, met verfchilIende htOeveelheid kiezelaarde en
kalk verbonden, allerlei foorten van leem, vollersaarde , pijpaarde t
thoonaarde, pottebakkers- en porceleinaarde , welke alle de eigenfchap hebben, in het vuur hard te worden. Voorts is de- Kleiaarde,
hoe onaanzienlijk zij ons gewoonlijk voorkome, een beftanddeel van
vele edele gefteenten, waarvan fommige zelfs eene aanmerkelijke boeveelheid van dezelve bevatten: zoo bevat, volgens den beroemden
I{LAPRoTH de [alier in 100 deelen 98~ aluinaarde, en de robijn 741.
Men vindt haar ook in vele zouten, inzonderheid in den aluin.
De gronden , welke veel Kleiaarde bezitten en doorgaans klèigronden genoemd worden, houden de vochtigheid en daard'oor de
overblijffels van plallten en dieren lang bij zich. en zijn zeer vruchtbaar, inzonderheid gerchikt ter verbouwing van tarwe, gerst, kool.
zaad, bOOllen en erwten. Zij geven ook goed wei. en hooiland;
doch moeten goed bewerkt en losgemaakt worden, vermits de taaije
aarde anders door de lucht en vochtigheid niet genoeg doordron.
gen wordt.
KLEIN (J. P.) werd in het jaar Jï60 geboren, en was lid van
het departementaal geregtshof te Arnhem, waar hij, op den !lonen van
Sprokkelm. 1805, in het beste van zijn leven, aan zijne bloedver.
wanten en vrienden, als ook aan de Nederlandfche Letterkunde,
door den dood ontrukt werd. Hij werd eerst tot de godgeleerdheid
opgeleid, en fIaagde zeer gelukkig in de Oosterfche talen; doch
verkoos naderhand, uit hoofde zijner zwakke borst, de Regten, echter
niet met dat genoegen, waarmede hij te voren gearbeid had. Zijn·
bijwerk werd nu muzijk, en vooral de dichtkunst, waartoe hij door
verfcheidene dichters, inzonderheid door den vermaarden BELLAMY
en den uitmuntenden VAN ALPHEN, fierk werd aangevuurd. De
laatstgenoemde gaf zich zeer vele moeite, om onzen opkomenden
dichter te berchavel), en in de theorie der fchoone wetenfchaPPe1
te oefenen, waarvan men de eerfie vruchten zag in eenige opfiellen
van zijne hand, welke in het !2de deel van het genootfchap, tlulces
ante omnia MuftJe , zijn geplaatst geworden.
.
Naderhand maakte hi.i zich met lof bekend door zijne OJen ~,.
Gedichten, en voorts door zijnen Peestzong op het derde jubilé van
U".ec!tts Hooge rcho~: ook zag in dezen tijd een ander werkje het
licht, onder den titel van: ProeveH vOIJr ve"pflf/tI, /",flalr ", narf.
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waaraan hij met anderen z~ncr kunstvrienden gewerkt had , en iA
zijne Bijdragen "oor genie e/l men[chenge"ocl, waarop federt
nog ~ deeltjes gevolgd zijn. Nog heeft hij :Uitgegeven kleine prg..
ZIIifthe en poëtifche Bijdragen, bevattende fraaije vertalingen en oorfpronkelijke opl1:ellcn ; eenen Akai[clzen Lierwng op het overlijden
van zijnen vriend Vt\N ALPHEN; eene overzetting van de S'Jmpalltieu
van WIEL./IND, en, onder den naam van Kozerij/!1l, van de Tiindelr
en van GERSTENBERG , alsmede van het Huisfe/ijk lt'Ven "an Profesfor IJUNG, genaamd STILLING, en van diens THEODORE Vt\N DER
LINDEN.· Hij was zeer gemeenzaam met de ouden, en had zich.
vah zijne. vroege jeugd af, eene groote vastheid· in den maatklank
(profodie) verworven, om welke reden de meeste van zijne dichtnukken rijmloos in hunne dichtmaten zijn.
In 1784 huwde hij met mejuffrouw ANTolNETn OCKERSE, insge.
lijks een zeer fraai vernuft, met welke hij, in gemeenfchap, feden
nog II fiukjes met Oden en Gedichten, alsmede nog 3 kleine nukjes
met Krijgsliederen heeft uitgegeven.
Nadat hij in den gewigtigen post van regter geplaatst was, hielden
de oefeningen, daartoe behoorende , hem gedmig bezig, en gaf hij
in 1794 een ilukje uit, onder den titel: Yrijmoedige gedachten ove,
Jen plicht eens refjlers, hetwelk toen met zeer vele goedkeuring
ontvangen is. Voor het overige was KLEIN een man van eellen altoos werkzamen geest, die onder alle zijne overige bezigheden nooit
de fraaije letteren vergat. Ook verdient hij den lof, dat hij altijd
getrouw was aan zijne pIigten, en een ijverig belijder en voorflander van het· Christendom, waarin hij voor anderen een fiichtelljk
voorbeeld opleverde.
KLEIST (EWALD CHRISTIAN VON) werd te Zehlin in Pommeren, uit een beroemd geflacht, in 1715 geboren, en ontving van ziJne ouders eene uitmuntende opvoeding. Met zijn 17de jaar ging hij
naar de hooge fchool te /{oningshergen, om de regten te beoefenen;
verkreeg hier die lust tot de wetenfchappen, welke hem naderhand boven mannen van zijnen fiand ileeds deed uitmunten, en verwiel'f eene
uitgebreide kPnnis der oude letterkunde, der wijsbegeerte, wiskunde
en der regten. De grootewereld willende leeren kennen, vertrok
bij vervolgens naar zijne bloedverwanten in Dellemarken, wier liefde
en achting hij eerlang zoo geheel genoot, dat zij hem voor altijd
aan hun vaderland wenschten te boeijen. Hij trachte te vergeefsch
naar eene burgerlijke bediening; verkoos derhalve, op aanraden zijner
nabel1:aanden, den krijgsdienst, en werd luitenant. Hij verliet echter
fpoedig den dienst van Dmemarlcm, en ging tot dien van Pruisfen
over. De veldtogten, die FREDER.IK 11 in de eerUe jaren zijner re.
gering ondernam, verfchaftcn hem gelegenheid, om zijne krijgskundige talenten te ontwikkelen; doch fchijnt hij nooit eene wezenlijkG
neiging voor den krijgsdienst gehad, maar zich hierin alleen door
bezef van pligt en de bewondering van zijnen grooten koning te
~7S6
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}lebben laten belluren. Dit f1:rijdige van zijn lot met de wenfchen
\ran zijn hart, dat alleen naar rust haakte, gepaard met eene ongelukkige liefde, vormde hem welligt tot dichter, of liever gaf aan zijne llukken die zachte vrijmoedigheid, welke in dezelve gevonden
wordt. Zijn oûdlle gedicht is aan zijnen fchoolvriend, den ritmeester
AnLER, in 1739, gerigt; en mogelijk is er geen Duitsch dichtlluk,
en wel van eenen nog onbekenden fchrijver, hetwelk eenen zoo
fpoedigen opgang maakte, als zijn Frühling (Lente), welke in 1749,
het eerst alleen voor zijne vrienden, gedrukt werd. In Leipzig,
waar hij in 1757 in bezetting lag, had hij eenen vertrouwelijken
omgang met GELLERT en WEISZE, en verkreeg, na den Gag bij
Rosbnch, het opzigt over het groote Leipziger Lazareth. In ]759
fireed hij onder prins HENDRIK, bij [{unnersdorf, en ontving verfcheidene zware wonden, aan welker gevolgen hij in Oogtm. van dat
jaar overleed. KLEIST bezat een zeer gelukkig talent, om Toorwerpen der zigtbare Natuur te fchilderen, waartoe zijne eenzame
wandelingen veel bijdroegen. Hierdoor, en door zijne overige kundigheden en zijn uitmuntend karakter, verwierf hij niet alleen de vriendfchap van de grootfie geleerden zijner natie, maar ook de bewondering van iederen befchaafden Duitfcher. Zijne fchriften zijn ten laatfie
onder'den titel: EWALD CHRISTIAN VON KLEIST'S Sämmtliche Werlu, in 1803, in 2 deel en te Berlijn uitgegeven.
KLEfST. (HEINRICH VON) Van het openbaar leven dezes Duit.
fchen dichters is ons, behalve zijne krijgsdienllen, met zijnen vriend,
Fouqut, aan den Rijn; zijn verblijf in Dresden, en zijnen zelfmoord, in Slagtm. 1 B1I, in vereenigi ng met zij ne vriendin, ADOLPHINE SOPHIE HENRIETTE VOGEL, geboren KEBER, in een bosch bij
POfsdam voltrokken, niets van belang bekend. Dat hij voor eenen
dichter gevormd was, kan men niet ontkennen ~ en het is te bejammeren, dat hij niet langer geleefd heeft, om zijn dichterlijk talent
meer en meer te ontwikkelen. Zijne werken, die zich door eene rij.
ke vinding, eene ongemeene vlugt der verbeelding en eene teederheid van gevoel kenmerken, bellaall in de volgende: die Fnmilie "on
Schräffenflein; Penthefi/ea, beide treurfpelen ; Amphitryon; der zerhrochene Krtfg, een blijfpel ; das Kiithchen "on H~ilbron, of die
Feuerprobe, een geCchiedkundig ridderfpel, en eindelijk in 2 deelen
Erziilz/ungcn, welke laat!1:e zich, onder zijne overige prozaifche
fchriften, inzonderheid onderCcheiden.
KLEUR. Is eene eigcnfcbap van het licht, welke men niet wel
befchrijven, maar alleen door het gezigt kan waarnemen. Ligchnmelifke kleuren. of Pigme11fen, noemt men die gekleurde Iigchamen:o
waarvan men zich bedient, om er andere ligchamen mede te overtrekken, of door vermenging met dezelve er eene bepaalde kleur aan te
geven. Wit en zwart rekent men wel in den laat1l:en zin mede on_
der de kleuren, doch niet, teil minfie niet altijp,· in den eer.!len.
waarin men een wit ligchanm dikwijls ongekleurd noemt; zware zijn.-
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de, -een yo}flrekt
yolflrekt gebrek aan licht.
Jicht. De kleuren bezitten door hare ver.
fchillende werking op het gevoel niet flechts
tlechrs op zich zelve, maar
tnaar
onder[cheidenc eigeneigen.
ook vereenigd, door harmonie of contrast, onderfcheidenc
beoordeelen,
fchappen , welke, inzonderheid, de [childer
fchilder juist moet beoordeclen,
is;; en door geene
hetgeen nogtans alleen eene zaak des gevoels is
woorden kan uitgedrukt worden. Scharlaken-rood b. v. is eene
bet oog hinderende klenr,
ver[cheidene dieren
kleur, waarom
w:13rom verfcheidene
brandende , hel:
op het
bet zien derzelve in toorn geraken. De groene Kleur is zacht
en aangenaalll
aangenaaiD voor het oog; de gele is onder alle de gekleurde
lichten het helderst; de roode het heetst, en de donker bruine en
zachtfie; komende deze nader aan het donker en de fcha.
violet de zachtfl:e;
duw;
rcharlaken-rood meer van het brandend· wit heeft,
duw.; .terwijl het fcharlaken-rood
waarvan ook zeer veel in deszelfs menging gevonden wordr.
worde.
De leer der Kleuren (Chromatiek) maakt
m~kt een gedeelte van de ge.
befiaat in de kennis van den oorfprong. de
zigtk-unde uit, en heflaat
mengingen werking der kleuren, -als
~ls eigenfchappen van het licht_
licht.
De theorie
~heorie der Kleuren, een gedeelte der proefondervindelijke gezigtkunde uitmakende, werd door den beroemden NEWTON op wiskundige
gronden gevestigd. Wanneer men, namelijk, in eene verduisterde ka.
mer, door een klein gat, een zonnefl:raaI
zonnefl:raal op een ge!lcpen,
geaepen, d~iezij
dig lijnregt , prismatisch glas laat vallen, dan ziet men zeer duideduldetfl:raal bij haren ingang in het glas, en bij ha.
lichtaraal
delijk : I dat de lich
ren uitgang uit hetzelve, van hare baan afwijkt, en in eene andere
regtlijllige baan (den zoogenoemden hoek van breking) naar benel'egtlijnige
prisma op
den gebroken wordt , en de lichtlrraal,
lichtllraal , die voor het P"isflto
eell papier valt, (hetgeen men zoodanig houdt, dat dit lijnregt ge.
ge"
een
fchiedt), een' volkomenen witten kring vormt, doch achter het pri:
pri:-..
tNa,, op een even zoo gehouden papier, een gekleurd beeld vertoont,
tll(J
dar nagenoeg 5 maal
manl zoo lang als breed is, en de kleuren van den
verfchijnfel zelf
vertoon t, als wij die in dit ver[chijn[el
regenboog even zoo vertoont,
aan den Hemel zien. Men noemt dit beeld het prismatisch
priSlllatisch kleurheeId.
heeld. Deszelfs lengte bevindt zich in eene op de as van het pri!71Ja
t/JII rustende vlakte: aan het einde, na den brekenden hoek van
het prisma, is het
bet rood; aan dar, hetwelk van den brekenden hoek
af het meest benedenwaarts ligt.
llf
ligt, violet; tusCchen beiden oranje.
oranjekleurig, geel, groen, blaauw, en indigo blaauw. Uit deze, en
foongelijke
fooregelijke,, menigvuldige veranderde en naauwkeurig waargenomene
belloot NEWTON, dat deze gekleurde lichten de eeneen.
verfchijnfels, beiloot
voudige zijn, en dat al het wit licht uit dezeI\'e,
dezelve, naar eene gelijke
verhouding, is zamengefield, als zij zich in het kleurbeeld ver.
toonen. Volgens zijn gevoelen bevat ieder witte lichtfiraal
IichtaraaI alle de
gekleurde lichten tevens. Deze worden alle door de ligchamen,
volgens dezelfde wet, teruggekaatst; en van hier, dat wit licht bij
de terugkaatfing
verfchilIende
terugkaading wit blijft; doch zij worden op eene verfchil/ende
wijze gebroken: de roode firalen
flralen breken het minst, de violetkleurivioletkleuri.
worden hierom, zoo dikwijls het licht eene brege het
bet meest, cn wonlen
king
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king ondergaat, vao elkander gefcheiden. Wanneer deze. zevenkleutlge l1talen wederom, zooveel mogelijk, nabij elkander paralel in hat
oog vallen, dan verwonen zij zich als wit licht. De meeste ligchaDleIl bezitten de eigen[chap, om fommige van de gekleurde l1ralen,
die er op vallen, te binden en op te vangen, en flechts een of twee
roorten temg te kaatren, of door te laten; en hieruit omftaan, volgens NEWTON, de Kleuren der ligchamen. NEWTON heefe deze theorie der kleuren in zijne optica in het breede omwikkeld; doch zij
is, niettegenftaande het vernuft, dat er in doorftraalt, niet in alle
opzigten voldoende; en dit heeft verfcheidelle kundige mannen aangefpoord, om er in te veranderen en te verbeteren, inzonderheid,
wat het getal der eenvoudige kleuren betreft, die fommigen tOt 3,
anderen tot twee, hebben willen verminderen.
KLIMAAT. De ouden bepaalden, door de vastl1eIliilg van den
l$llgllen dag, de ligging der plaatfen • inzonderheid derzelver breedte,
en tevens de gefteldheid v,an het weder, omdat zij meenden, dac
het laatl1e met de lengte der dagen in verband Hond, Thans, echter, gebruikt men het woord KJfmaat alleen in eenen natuurkundi.
gen zin van eene zekere gel1eldheid det lUcht, en fchrijft aan de
verfcàiIlende deelen der aarde, niet uaar de lengte der dagen , maar
llaar de warmte van den dampkring, en andere natuurlijke omllandig..
heden. onderfcheidene klimaten, of luchtgelleldheden toe, welke niet
alleen van de Geographifche breedte, maar onder anderen ook van
de wenteling der aarde" de ligging van een land, en het bebouwen,
~owel als van de natuurlijk! gelleldheid, van . den grond afhangen.
leder voortbrengfel uit het dieren- en plantenrijk heeft zijn eigen,
meer of minder ,bepaald klimaat, hetwelk echter VQQi' fommige,
~. v. voor de koffij, fpecerijen, ananas en kokosnoot zeer beperkt,
doch floor het zuikerriet, den katoenboom, en tlOg meer voor den
\ViJnbouw, uitgellrekter is. Bij de dierfoorten heeft hetzelfde plaatJe
Sommige zijn alleen voor koude, andere voor warme, en ettèlijke
1Toor heete luçhttlreken bellemd. De mensch aHeen waont over
den g~heelen aardbodem, onder allerlei klimaten, tot op 80 gr. N.
breedte.
K~IMAX. Eene trapswijze opklimmiilg in de redeneerkunst.
KLINIK. Door dit woord, in bet Grieksch Bed beteekenende,
'/ernaat men een onderwijs aan het ziekbed, t~n einde den wlIren
aard van de verfchijnrels, den loop, het verfchillend einde, benevens alle bijzonderheden van de manier van behandeling der zie\{~n t te leeren kennen, Welke wezenlijke vorderingen zoude de geneeskunst door alle tijden heen niet gemaakt, en voor welke dwalingen zoude men zich niet behoed hebben, wanneer men in het openlijk Qnderwijs altijd deze natuurlijke rigting gevolgd hadde • om
den kweekelingen flechts duidelijke en bepaalde denkbeelden te geven, en hen met de aanwending der vereischte voorfchriften beo
kend te maken, die toch bij het leertleIlig onderWijs altijd on.
be-
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bepaald blijven. Ondenusfchen werd dit onderwtjs langen tijd geheel
verwaarloosd, of verkeeerd gebezigd; en het was niet voor het
midden der I6de eeuw, dat men in ons vaderland het Klinisch onderwijs ilerfl:elde, waartoe onder anderen W. VAN STRATEN, 0170
HeURNIUS en SILVIUS de grondilagen legden. Dan, dit onderwijs
was voor de beoefeniNg der Geneeskunst nog van weinig gevolg.
Zelfs DOERHAVE, die in 17'4 dat van SILVIUS te Leijden voortzettede, heeft van zijne dagelijkfche waarnemingen geen verilag gegeven. Naderhand werden te Minburg en Weenen nvee fcholen voor
het Klinisch onderWijs aangelegd, welker roem die van Ltijden in die
vak -eerlang verduisterden. Ook in Frankrijk en andere oorden van
Europa werden leeriloelen opgerigc; doch ontmoet men DOg heden
in de manier van onderwijs, op de hooge fcholen, een aanmerkelijk verfchil. Zoo wordt, b. v. in B(rlij11, door eenen hoogleerur, de gevoelbaarheid. en door eenen anderen de prikkelbaarheid ten
grondilage van het Klinisch onderwijs gelegd; in Tubingen bouwt
Juen op de grondfcelIingen der phyliologie; in Wurtzburg vergenoegt
men zich met het verzamelen van enkelde waarnemingen; in Htidt!.
lJerg verbindt men een ftelfel van fcheidkundige verklaringen met vernuftige befpiegelingen over de levenskracht; terwijl men in Bam.
llerg en Landslzut de natuurlijke wijsbegeerte op de Klinik toepast,
en men te Weenen in het onderwijs zeer ftreng is omtrent de waar.
neming en graplzifclze befchrijving der ziekten enz, Men ziet uit
dit een en ander, dat de leerwijze der Klinik nog merkelijk uit el.
kander loopt, en dit gewlgtig vak van geneeskundig onderwijs nog
voor vele verbetering vatbaar is, om welke te verkrijgen men aan
de hooge fcholen in ons vaderland de heilzaamfte pogingen met het
beste -gevolg, in het werk fielt.
KLINKEN BERG. (DIRK) Een beroemd Nederlandsch wisknn.
rtenaar, in het laatst der voorgaande eeuw, te's G1"(~Yenhage, in den
hoogen ouderdom van 90 jaar overleden. Hij fchijnt zich reedi
vroegtijdig op de beoefening der wiskundige wetcnfchappen toege..
legd, en daarin door eigen genie en onvermoeide vlijt zeer belangriJke vorderingen gemaakt te hebben. In het eerst hield hij zich
met landmeten en het geven van onderwijs in de wiskunde te HlJar~
km bezig; doch vervolgens, aan den kundigen MELCHIOR BOLSTRA
toegevoegd, werkte hij, onder den hoogleeraar LULOFS met dezen mede bij de rivier-werken, en bij alles, wat tot den water.
Cmat behoort, in welk vak hij vele jaren den lande groote diensten
bewezen heeft; zoo als uit zijne menigvuldige berigten, in de Staats..
ftukkm van Holland, en -gedeeltelijk in de Nederlandftlte Jaarboeken te vinden, blijken kan. Offchoon in 1755 tot gewoon klerk
ter rekretarij van Holland aangefteld ziJnde, als hoedanig hij genoegzaam alleen het beheer over Hollands water,- rivier. en dijkwer..
ken had, bleef hij nogtans, bij dezen werkzamen post , de wis.
kundige wetenrchappen beoefenen, vooral zijne geliefkoosde fierren..
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kunde, waarin hij zich zoo door zijne waarnemingen en ontdekkingen van nieuwe kometen, als door zijne menigvuldige bereke_
ningen, reeds vroegtijdig eenen grooten naam had verworven, en
zoo binnen als buiten's lands was bekend geworden. Ook geraakte hij hierdoor in briefwislèling met vele van onze kundigfte mannen,
en liefhebbers van de fterrenkunde, als: met de hoogleeraren LuLOFS en HENNERT, en de heeren N. STRUlJK, DE_MuNCH, SCHIM
en anderen, en niet minder met vele buitenlandfche- fterrenkundigen ,als: in Frankrijk met de L'IsLE, CASSINI, DE LA CAILLE',
LE MONNIER, DE LA LANDE, en vooral met MESSIER: ; voorts- in
E11geland met den verraarden JAMES BRAllLE.Y, en in Duitsen/anti
met C. GäRTNER.
KLINKENBERG werd door dit alles zoo beroemd, dat hij in 1758
tot korrespondent bij de koninklijke akademie der wetenfchappen
te Parijs werd aangefteld: eene eer, welke niet dan aan d.e kundigfte mannen te beurt viel. Ook was hij astronomist van den ftad.
houder WILLEM V, en had den vrijen toegang tOt de ftetrenwachc
te"s Ora'llenhage. en het 'gebruik der aldaar voor handen zijnde
werktuigen. Hij heeft veel over allerhande onderwerpen gefchre..
ven, doch geene afzonderlijke werken uitgegeven. De meeste zijner verhandelingen vindt men in de eerfte deelen der Hollandfche
maatfchappij der wetenfchappen te Haarlem, en in de verzameling
van uitgezochte verhandelingen van Dr. HOUTTUIN; alsmede in de
verhandelingen van het Bataafsch genooëfchap, in welke, onder andere, zijne berekening geplaatst is over de toen nieuw ontdekte
planeet Uranus, waarvan hij een der eerfte geweest is, die bewe.
zen :heeft ~ dat dit hemellicht eene ware planeet en geene komeet
is, waaromtrent bij de fterrenkundigen, zelfs nog eenigen tijd daarna, vele onzekerheid plaats had. 's Mans nagelatene fchrifteu en
brieven waren toevallig in handen geraakt van den heer FLORIJN, die
de iaatCten, nIs belangrijk voor de geCchiedens der wetenfchappen"
aan de eerCte klasCe van het koninklijk Nederlandsch inrtituut. ter
bewaring, heeft ter hand gefteld.
KLINKENBERG. (JACOBUS VAN NUlJs) was een der ber'Üemd('te godgeleerden, die op het einde van de 18de en in het begin der
19de eeuw , aan de doorluchte fcllOOI te Amflerdam, gebloeid
bebben. Hij werd geboren den 20ft en van Sprokkelm. 1744 te Westgrafdijk, een dorp in Noord-Holland, uit deftige ouders. Hoe zeer
in zijne vroege jeugd tot den koophandel opgeleid, gaf hij wel
ras blijken, dat z\jn aanleg meer voor den predikfweL, dan voor
de beflommeringen van beurs of handel, geftemd was. Te /laarlem
de Latijnfdle fcholen waargenomen en met lof verlaten hebbende,
begaf hij zich tot de kringen van het hooger onderwijs naar Harderwijk, en vervolgens naar Leijde/2, alwaar hij, na de lesfen der
beroemdfte mannen van dien tijd, in de voorbereidende wetenf-chappen, genoten te hebben, tot dokter iu de wijsbegeerte, en
mcef-

K L t N IC E N B ERG. (J. v. N.)

113

tneester der vrije kunsten , dOor het uitgeven en verdedigen eener
Latijnrche verhandeling, over de Luc/tt. derzelvel' eigenfchappen en
nuttigheid <de dëre ejusf/ue proprietatióus et tlfu) openlijk bevor~
derd werd. Zijne ftudien daarop in de godgeleerdheid verder VOOrt·
gezet en voltrokken hebbende, werd hij den 13 V2n Grasm. 1766,
nIs predikant te Eet/mes huitendijks, in den H. dienst bevestigd.
Cn heeft vervolgens nóg eenige weinige ftandplaatren gehad, nIs te
Overfchie, Oudewater, en Deventer, Illvorens hij op den 17 van
Zomermaand I7i8, in de volkrijke en bloeijende gemeente v:m
.I1mfterdam, den gewonen predikdenst aanvaardde, waartoe hij met
eenparigheid van fceillmen beroepen was. Hier was KLINKENBERG
te regt op zijne plaats, en gaf rpoedig blijken, dat hij aan de
verwachting, die men van hem had opgevat, volkomen bealltwoordde, daar hij IDet zijnen hoog gerchatEen vriend en ambtgenoot, dea
geleeruen G. J. NAHuljs. het eerfce plan beraamde, en vervolgens , na eenige weinige boeken des O. V. gezamelllijk bearbeid
te hebben, alleen te uitvoer brage, om namelijk den geheelen Bijbel , door beknopte ophelderende aanmerkingen ,voor den min
geoefenden, te verklaren en in het licht te' geven.
Dit en meer andere zijner gerchriften, gevoegd bij het hem
eigendommelijk talent, om de voordeelen van den Godsdienst en
de leer van het Evangelie. door pen en mond, op eene berchei
dene, doch vrijmoedige wijze te verdedigen, maakte, dat er eell
goede reuk van heûl door het ganrche land ging. en wel ras de
aandacht van verzorgers der Leijdfche Hooge fchool tot zich trok, die
hem in Slagtm. des jaars I783, tot gewoon hoogleeraal' der H.
Godgeleerheid aldaar, beriepen. Dan KLINKENllERG bedankte voor
dit beroep I en verwierf (lette eervolle aanfteIling in denzelfden
post, mitsgaders in de Kerkelijke Gerchiedenis, aan het Atheneum
iIIustre te Amfterdam. Den 10 van Lentemaand des jaars 1784"
tot dokter in de H. Godgeleerdheid aan de Leijdrche Hooge fchool
bevorderd zijnde, aanvaardde hij den 29 dierzelfde maand te Am·
{Ierdam , zijnen nieuwen post, met het uitrpreken eener Latijnfehe redevoering: O,'er den verdelfelijleen invloed ,'an het Ongeloof
op Itet algemem welziJn. Nu zoude hij , in de dubbele betrekking van predikant en hoogleer'aar, een tijdvak van ruim 33 jaar,
onafgebroken tot nm del" Amfterdamrche kerk, en, tot den predikdienst bercemde jongelingrchap, gearbeid hebben waren er geene ongelukkige tijden ttlsrchen beide gekomen, die hem, mee
eenigen zijner ambtgenooten , zijnen openbaren dienst voor ettelijke jaren deden ftaken ; alhoewel KLiNKENnERG, gedurende dien
tijd , met bet rchrijven van deze en gene werken over de belangens van den Christelijken godsdienst, waaronder vooral de uitgave van zijn Zondogsh/ad behoort, zich onledIg hield. Eindelijk was het hem vergund, den H van Grasm. J 816, zijne open.
bare gedachtenis te vieren van het bijzonder voorregt • dat hU, 50
ALGf:Mfl,N WOORDEPUl. IV.
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har geleden, zijn werk als leeraar in de gemeente had aangevangerr ,
waarna hij kort daarop, en wel den 14 van Herfstmaand 1817, in
den ouderdom van ruim 73 jaar, ont!liep; wordende, weinige dagen
d:mrna,. door velen z~iner, zoo vroegere en latere leerlingen, waaronder
er. verfcheidene zUn, die der Nederland!che kerk teIl feeuil eil f.~
raad verftrekken , plegcig ter aarde belleld.
Onder 's mans fchriften, die bekend zijn, en van zijne doorwroch·
te geleerdheid, belezenheid en diepdenkend aovdeel blijken dragen,
komen inzonderheid de lJavolgende in aamnerkigg, als: J. Over
tie voordeden vtm den Godsdienst; z deel en in 4 fiukken, wàannede
hij in 1769 reeds een begin maakte. 2. De noodzakelijkheid det'
Openharing , van A. CAMPBELL, z deelen, met voorberigt en aan.
merkingen door hem verrijkt. 3. Onderwi.is i/l dm Godsdienst, 11
c1eelen. 4. De Christen, 7 deelen, zonder naam uitgegeven. 5. Zij..
ne Bijbe/verklaring van Genefis tot de Openbrm'ng van JOH., 27 dee.
len, in 1780 met zijnen toenmaligen ambtgenoot G. J. N AHUIS hegOnIlen, tot het sde deel gezamenlijk bewerkt, en vervolgens alleen voltooid, waarvan 3,300 exenrpl~ gedJ!ukt en verkocht zijn.
6. Zijn Zondagsb/tw, in : den tlIs[cl1elltijd van zijn ambteloos le~
ven gefchreven. 7. FYa011ehuwing in de allerhelongl:ijkfte zaak.
aan mingeoefcnden en jonge lieden. 8. Eene Disfenarje: Exegetic9
T/leologica de notion!! formulal'um; of Uitlegku!lldige Godgeleerdev.erhandeling over de beteekenis der uitdrukkingen k6fli'ng1'ijl de,- H'e~
melen, koningrijk I'tm God, koningrijk ~'on CIIRTSTtJS. 9. Twee
Dis[ercatien over de zonde tegen den 11. Geest; zijnde de tweede een
vervolg der ecrile, door de he-eren J. VAN AAKEN en W. STROES
j.-\NSSEN, predikanten te Boxtel en te Jutp/Taas, verdedigd. 10. O.
,"atio j'ufJebris in obi/run CL. P. Cl'RTENlI. En 11. zijn lóorber;gt voor
de vertlJling van R\UMGARTEN CRUSlUS over de leer der Drieëmlreid.,
K~OKSPIJS. Een gemengd metaal, uit koper, rin en bismml1 zomen.
,eileld, hetwelk tot het gieten va3 klokken, gefchut enz. gebruikt wordt.
KLOOSTERGELOFTE. Hierollflev verfiaat m<.'11 die drie geloften. welke de nieuwelingen moeten afleggen, voor dat zij tot heteigel1lijk gezegde- kloosteilevell worden toegebten, namelijk die van Armoe.
tie, [{uischbdtl en Ge,100rzflomheid. De armoede bellaal hierin, dat het
den geestelijken, die zich aan het Idooster heeft toegewijd, verboden
is eigendommen te bezitten; de kloosters zelve echter mogen die
voorregt genie.ten-, .en hier onder[cheidt de kerk eene diepe, diepere
en diepife armoede, De eerlle is daarin gelegen, dat een klooster
wel eenige landerijen onder zich mag hebben, doch fleclrts zoo veel,
als tot onderhoud des levens noodig is:, gelijk de Cormeliter- el1
AII{Justiner-orde. De tweede foort van armoede befiaat daarin, dat een
klooster geene onrocrcnde1 maar wel roerende goederen bezittClil;mag,
zoo als b. v. boeken, kleederen , voornrad van fpijs en drank, renten en~ •• even als de orde der J)o;n;tJicf1lzrn. Eindelijk is de dieplle
armoede daarin gelegen, dat een klooster noch roerende noch onroereil..
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rende goederen heeft, even als die der Franûscanen, en voornamelijk
die der Kapucijnen. De kuischheid moet met eene volmaakte ont.
houding van eenen vertrouwelijken omgang met het andere geOacht
uitgeoefend worden: de gehoorzaamheid eindelijk is de opvolginó
van de regelen en bevelen der orde.
KLOOSTERGRAAF • KLOOSTER VOOGD, KERKVOOGD,
(in het Latijn Aobl1c/)mes, Advocatus, in het Fransch dvoué), was
eene waardigheid, die door KAREL MARTEL het eerst ingefteld werd.
De graven of voogden hadden in de middeleeuWen het regterlijk bewind over de dienstmannen van eene abdij of ander geestelijk gefricht,
en moesten ook het gefticht tegen allen aanval befchermen, en OverAl des zelfs belangen waarnemen, voor welk een en ander zij een
groot gedeelte der geestelijke inkomsten genoten.
KLOOSTERS. Deze werden het eetst in de 4de eeuw, door
ANTONIUS , gewoonlijk de Gr~ote genoemd, ge !licht. Hij verzamelde in 305, in de woestijnen van Opper-Egypte, een aantal kluize.
naars, die, om de voordeelen der eenzaamheid in maa:tfchappij te
genieten, hunne hutten naast elkander bouwden, en hunnen godsdienst
gemeenfchappelijk waarnamen. Naderhand, omtrent het midden der..
zelfde eeuw, bouwde PAt:Ho~nus , op het Njjl-éiland Tl1lJenna, in
Oherthehais, verfc:heidene huizen op eenen gerlngen affiand van elkander.
in ieder van welke, in 3 of of. cellen, de monnikken te zamen woonden, en onder eenen prior !londen. Na zijnen dood befiond deze
yolkplanting van monniken, op T(lbenna, Uit 5°,000 leden; en het
was niet alleen in Egypte, dat zij een en zoo filellen voortgang had.
maar ook in Arabië, Syrië en Armenië werd deze inrigcing gevolgd.
Het kloosterleven, in den aanvang alleen door mannen vrijwillig
verkozen, en nog weinig aar. lInden! wetten verbonden, dan die
ieder dezer broederfchappen, overeerikomstig het oogmerk hunner
godsdienstige afzondering, zich zelve gaf, verkreeg in het midden
der 4de eeuw, toen er ook vrouwen-I{loosters ge!l:icht werden; van
den heiligen BAslLIUS bepaalde regels; doch hadden er toen nog gee ..
ne eigenlijke klooster-gelaften plaats, welke eerst in de 6de eeuw
door den heiligen BENEDICTUS van Nurfla werden ingevoerd; en het
is aan zijnen firengen en doelmatigell regel voornamelijk toe te fchrijven, dat deze huizen nu woonplaatCen van vroomhei:l, vlijt en matigheid ~ en 1 in die verWarde tijden, fchuiIplaatfen voor gevlugte
geleerden wierden. Men zand zendelingen uit; bosfchen en woeste
fireken werden, door de arbeidzame monniken oorbaar gemaakt en
bebouwd, en :tij verwierven zich, Vlm de 6de tot de 9de eeuw.
door de bekeering en befchaving der Germanifche en Slavifche vol.
ken, wezenlijke verdiensten.
Ondertusfchen veranderden deze zoo nuttige inrigtingell geheel elI
al in haren aard en natonr, l1~ar gelang der zelver rijkdom en aanzien
toenamJ Lediggang en onmmigheid, met alle andere ondeugden, 110..
pen binnen hare muren, en derzelvet verval werd onvermijdelijk;
1I 2
eens..

116

K L 0 0 S TER &

eensdeels, omdat de kloosters, door de bij de FrankiCche vorsten i~
gevoerde, en door andere eerlnng gevolgde gewoonte, om dezelve
aan graven en heeren te iChenkcn, onJer het bellnur van wereldlijke abten kwamen, die :Illeen op het genot der inkolDS'ten bedacht
waren, en zich met het overige weinig bemoeiden, en anderdeels,
omdat de bisfchoppen, die oorfpronkelijke opzieners waren, doch den
lust voor den geestelijken l1and meestal verloren hadden, valJ hunne
inkomsten beroofd en gedrukt, of uit hoofde der aan hun toegel1ane voorregten, aan zich zelven overgelaten werden. Door de oprigting van klooster-fcholen, door KAREL dm Grooten, tot een~
betere vorming der geestelijkheid, wisten alleen nog eenige kloosters
den roem hunner algemeene nu~igheid, ook nog in de 9de en lode
eeuw, l1aande te houden; doch eene algemeene hervorming bleef nog.
tans noodzakelijk, zooals die dan ook bij vele kloosters in Frankrijk,
Spanje, Italië en Dllitscltland plaats had, waar men den bijna vergeten
regel van BENEDICTVS, met eenige !l:renge bijvoegfels, weder invoerde.
De Kloosters verkregen IlU een Ilieuw aanzicn en nieuwe fchatten;
welke laat!l:e dool' de kruisvaarders, die hunne goederen, wanneer
zij niet ting' keerden, aan dezelve maakten, aanzienlijk vermeer.
d~rden; terwijl het algcmecn gevoelen van de onfchendbaarheid der
Kloosters, bij de dagelijkfche roovcrijen der middeleeuwen, eene onlloemlUke fom aan bijzonder eigendom, hetwelk men hier veilig
waande. in derzelver mugt l1elde. Dan, ook nu vertoonde zich in
de Kloosters, waar het thans aliecll op de abten aankwam, een
nieuw zcdenbedcrf.
Ten tijde der hervorming' 1 wanneer de :'Ianzienlijke goedereR der
verlatene Kloosters in de Protcstansch gewordene fiaten, door den vorst;
of het land genaast, en tot andere nuttige einden gebezigd werden,
moest dczelver getal aanmerkelijk verminderen. In de Katholijke
landcn bchielden de Kloosters wel hunne inrigting tot in de 18e eeuw;
doch de invloed van den geest des tijds deed hun aanzien bij het
volk niet weinig dalen, met dat gcvolg, d:tt het nur" hetwelk zij
voorheen voor de maatfdlappij ge!l:icht hadden, voor de nadeelen
verdween, die zij door het onti~hnwde leven aan de bevolking; door
llL1n onophondetUk !l:rcven \l:l~r de goederen der rijken, die hunne
zon~l en do;::htcrs aan 11\.111 n:tdden roevertronwd, mm de Naliion:tre welvaart; door den lediggang hunner bewoneren aan de nijverheid,
door hun vroom guichelfpel aan de verlichting en ware godsdiens.
tigheid, en door de binnen hunne muren gepleegde geheime zonden,
die men niet langer kende verbergen, der zedelijkheid toebragcen ..
Zoodanig fiond het met deze verouderde ÎJlfigtingen gcfchapen,
toen JOZEPH II in I781 de KloDsters van fom111igc orden geheel vernietigde, en diegene, welke' l1ij liet befia:lJl, tot een befiemd ge.
ral van monniken bepnnldc, en buiten ieder vreemd opperbewind
!lelde. In Frankrijk benoot men iu 1790 tot de affchaffing van alle
orden en Kloosters, welk voorbeeld zoowel door de landen, in dat
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rijk ingelijfd, als ook in de tegenwoordige eeuw, onder de tegering van NapoLEON, door alle de Katholijke fiaten van het vaste
lRnd, behalve Oostenrijk en RIlsland, is gevolgd geworden. Intusfchen fchijm deze afTchafflng meer het gevolg vall een welberekend
financieel plan, dan wel een werk v:m menschlievenheid geweest te
~ijn. In Pruisfèll alleen heeft men voor de verdrevene kloosterlingen g.ezorgd, en op het voetfpoor van JOZEPH de fchatten, door
de wereid-verklaring verworven , hij het fonds voor het k~rk- en
fchoolwezen gevoegd. In Oostenrijk heeft men, tcr affchllfJing der
fluttelooze l{J.oo~ters, den zachten weg van uitfterving ingeilagen,
en blijven alleen diegene beftaan , welke zich door de opvoeding
der jeugd, bijzonderlijk van het vrouwelij k geilacht , en door de
verzorging van kranken, verdienstelijk maken.
KLOPSTOCK (FRIEDRICH GOTTLIEB) zag in het jaar 1724, te
QpedlingburIJ, waar zijn vader in het burgerlijk bewind was, doch
hetgeen bij kore daarna liet varen, om zich· op het land neder te
~eteen, het eerlIe daglicht. Reeds in zijn I6e jaar hield hij
zich mee de dichtkunst bezig, en maakte een heldendicht, getiteld:
HENDRIK de Yogelaar; kiezende en verwerpende verders verfcheide.
ne onderwerpen, toe dat hij zich eindelijk aan zijne Mesflade zet.
lede, zelfs voor hij ).VIILTON, zijnen meest begunftigden fchrij'ler, ge.
lezen had. Gelijktijdig vervaardigde hij een ander dichtftuk, (fe
Goede Vrijt/ag, waarin zeer veel vernuft doorftraalde, en deed op
den uften van Herfstm. J,,745, bij het verlaten der fcholen. eene
opmerkenswaardige aanfpraalç, waarin hij met eene foort van ver.
rukking, van de dichtkunst fprak, en haar als eene priesteres der Godheid, en de leidsvrouw van het menschdom voorfcelde. In dit ftUk
gaat de uitgebreidfte kennis met de verhevenfte gevoelens. gepaard.
In het jaar 1745 begaf zich KLOPSTOCK naar de Hooge fchool
te .TetJa, en ontwierp hier in ftilte de eerfte gezangen der lIJesfiade , welke hij eerst in onrijm maakte, en naderhand, in navolging
van HOMERUS en VIRGILIUS, in zesvoetige verzen overbragt. In
het volgende jaar troonde hem zijn vriend SJ\UD'f naar Leipzig,
waar hij CRAMER, SCIILEGEL, RABENER, ZACHAIW\ en anderen
leerde keUDen ,die toen de Bl'emen[che Bijdragen uitgaven. Hij
bleef hier voortwerken aan zijn dichtfiuk, waarvan de eerfie zangen
in 1748 het licht zagen, en eene oplt:ttendheid verwekten, welke zeer
gefchikt wps, om den dichter aan te moodigen. Inded'lad, het zjjn
meesterfinkken vol oorfpronkelijke vinding, en van eene hooge vlugt.
Nog een gedeelte van het jaar 1748 bragt hij te Leipzig door; doch
het verblijf aldaar werd hem van tijd tot tijd verdrietiger, naar mate zijne vrienden die find verlieten, bij welke gelegenheid hij het
fchoone klaaglied op EBERT vervaardigde. Hij begaf zich yan Leip~ig 11aar Langen[alz, om de opvoeding der kinderen van zijEen bloed~
verwant, den heer WEI sz , op zich te nemen; en het was hier,
dat do bekoorlijkhedcn van 1l1cjufvrou IV S;\IITI1, de: zuster zijns
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orriendli • hem hevig deden verliefd worden. Zij is die beroemde
FJlNNJ], een zeer fchoon en geestig meisje, die grootelijks het onder.
werp van zijnen dichter.lijken arbeid werd, doch aan zijne liefde niet
beantwoordde, hetwelk KLOPSTOCK geene geringe [marc veroorzaakte.
Intusfchen had zijne Mesfiade in Zwilfer/and den diepfien indruk
gemaakt, en het was dus niet te verwonderen, dat men begeerig
was, om den grooten dichter te zien. BODMER noodigde hem, uit naam
zijner vrienden te Zurick1 en bood hem zijn huig aan. KLOPSTOCK
aanvaardde deze uitl100diging en vertrok naar Zwltlerland, in 1750.
in ge~elfchap van zijnen vriend SULZER, wanneer men t-e Zuric!z alles
aanwendde, om zijn verblijf aangenaam, en zoo mogelijk duurzaam
te maken. Hij vervaardigde hier twee zijner allerfchoonfie Oden.
net Meer V(1n Zurick en dm Lofzang op BODMER ; werd bekend
met HIRZBL. STEINBRUCH en GeSNER, en bragt in deze fchool van
vermaak, na genoeg, een jaar door.
Ook in Del1emarken had men zijne Meif'iade. voornamelijk, door
BeRNsToRF, leeren kelJllen. Hij werd dus naar K'9p penhage genoodigd, en vertrok in 1751 derwaam; nemende den weg over Brunswijlt en Hamhurg , in wel4e laatfie fiad hij het geestige meisje META (eigenlijk MARGAREl'A) MaLLER leerde kennen, met welke }Jij
ook in 1754 huwde. Hij had echter niet lang genot van dezen
echt. Zijne dierbare META werd, met een nog ongeboren kind.
door den dood aan zjjn hart omrukt: hij begroef haar in het dorp
Ottenfen bij Hamhurg, en plaatfte op haren zerk dit eenvoudige II
doch fchoone, grafTchrift:
Saai, geldet "IJn Cott,
d1ll Tage der Garben zu reifen.
dat is:
Zaad, door God gezoaid,
Om tegen den dag des Oogst te ,-i/pen.
KLOPSTOCK kwam, door bewerking van BERNSTORF en zijne goede
vrienden, aan het hof van FREDERJK V, koning van Denemarken. en
verwierf eene j:larwedde, welke hem in fiaat fielde, om zich geheel
en al aan het voltooijen van zijn dichtfiuk toe te wijden. FREDERUt
verdiende dus wel de verhevene Ode, welke onze dichter, bij de
opdragt zijner lVles(iade, aan lJem rigtte. Sedert den dood zijner geliefde gade woonde KI.OPSTOCK in Hamburg, en ieefde afgezonderd 2
in den winter was het fchaats-rijden zijn hoogfie vermaak, dat hem
bijna het leven gekost had; doch verloor hij bij den oogenfchijnlijkfien
dood zoo weinig zijne bedaardheid, dat hij zijnen geleider zelf de
middelen aan de hand gaf, om hem te redden.
Het einde van dezen grooten dichter was als zijn leven. Hij fiierf
met eene volkomelle gerustheid en gelatenheid, den 14 van Lentem.
1803, den gelukkigen dood des regtvaardigen , dien hij in het l!lde
gezang zijner Mesliade bezongen had. Zijlle begravenis was de plegti~ne, welke immer eenen Duitfchen geleerden teil deel viel. De
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raad van Hamhurg, de btlitenlandrche ministers, de geestelijkheid,
de hoogleeraren en de onderwijzers der 2 fch.olen begaven zich in
66 koetfen ,des morgens van den !laflen van Lentem., naar het hüis
des .overledenen. De· lijkk.oets werd d.oor 4 paarden getr.okken. en
do.or eene eerew:lcht te voet en te paard omringd. Na de v.o.ornaamfte flraten der fhld doorkruist te hebben, tr.ok de fiaatfie de Altonafche po.on uit, en werd d.o.or den eerUen v.o.orzitter van Altona, STEG·MAN, vergezeld d.oor al wat tot de regering beh.o.orde, benevens de
bo.ogleeraren, predikanten en burgers van allerlei rang, .opgewacht.
Drie jonge, in het wit gekleedde, meisjes, kro.onen en mandjes met
bl.oemen dragende, gingen vo.or de lijkftaatfie, die, nu, met 50 k.oetfen vermeerderd, zich naar het kerkh.of van het naburig d.orp Ottenjèn
begaf. Aan de kerk gekomen zijnde, werd het dichtrtuk de Mesfinde
op de kist gelegd, waar.op omnidrlellijk een j.ongeling uit de menigte toetrad, en eene lauwerkroon op het boek plaatfte; terwijl de
jonge docbters van Altona de hare aan de kist hingen, en men hier..
op een overheerlijk treurmuzijk, do.or meer <lan 100 muzijkilnten
\1itgev.oerd, aanhief. Gedurende een weing toevens, naderde iemand
der UJkftaatfie de kist, nam de Mesfiade .op, en las daaruit den IJlden
%ang, waarop de kist in het graf gelaten werd.
KLOPSTOCK had een vrolijk en .opgeruimd ka;-akter; d.och zijne,
niet fpaarzame fcherts ging altijd met eene zekere deftigheid gepaard. zijne opregtheid hield hem van cenen gemeenzamen omgang met de gr.o.oten en aanzienlijken terug, wier toegeeflijkheid hij
veelal v.oor befp.otting hield. Gaarne was hij .onder den kring ziJDer vrienden op het land, en was flee~s vr.olijk in het gezelfchap
van kinderen; terwijl hij aan het huisfelijk geluk zijner vrienden al.
tijd een hartelijk deel nam, en inz.onderheid veel gen.oegen v.ond
aan de herinnering van diegenen, waarmede hij zijnen vr.oegeren
leeftijd in Leipzig had d.o.orgebragt, en die allen, de eeR na den
ander., v.o.or hem waren ten grave gedaald. Om al de fcho.onhedc;!ll
van zijn dichterlijk genie te malen, z.oude men 's mans eigen betoaverende flijl m.oeten bezitten. Zijne Mesfiade fchittert d.o.or inwendi.
gen oorfpronkelijken glans ~ is z.onder wederga en eenig in hare f.o.orr.
Indien wij er iets .op z.ouden aanmerken, z.oude het dit wezen, dat de
dichter, zoo als MILT.oN, fomtljds wat veel den g.odgeleerden nithangt,
en in de laatfte zangen zijn ftijl wat te v.eel van het fysthema heeft.
KLUB. Is een gezelfcl1ap van .onderfcheidene perf.onen. tot het
bouden van gemeenzame gefprekken, .of ter bereiking van eenig ander o.ogmerk, b. v. ter bev.ordering van kunsten en wetenfchappen,
of ter beraadflaging .over zaken van feaat, ingerigt. In de laatrte beteekenis kan men Enge/anti als het vaderland der Klubs aanmerken,
van waar zij d.oor de .omwenteling naar Frankrijk, en van daar ver·
v.olgens naar Duitschlalld zijn .overgebragt, waar zij echter in 1793.
door eene rijkswet, ten fcherpfee verb.oden werden. De Engelfchc
Klubs, die val} eellen ftaatkuodigen aard waren, maakteIl het iich.,
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den fcaat te waken, en te zorgen, dat daarop door de regering geen
inbreuk gefchiedde; duCjl in Fralll~rijk werden deze bijeenkomsten aangelegd in eenen tijd, waarin een nieuwe regeringsvorQl
moest worden ontworpen, en men op de vernietiging van den
ouden ~oelegde. De nanmrlijke levendige geaardheid der Franfchen,
vond in deze gezeJfchappen voedfel en gelegenheid ill overvloed,
om hunne denkbeeldelI over regerings-gcfleldheirl te ontwikkelen,
}\'Ien erkende deze Klubs als kon1litmjoneel, en gaf daardoor aall de
beal/ieen, die bij dezelve genomen werden, eelle ruchtbaarheid,
welke hoogst fchadelijk was, en het eerst den regeringsvorm vall
]795 C,'erge/ijk hiermcde FEUILLANTEN en JACOnIJNEN)
tegenwerkte. Naderhand werden deze gezelfchappen ook in Frank.,
rijk verboden; doch in den zomer van 1795 ontllonden er in Parijs wederom nieuwe, en volgden de provincien het voorbeeld der
hoofdflad. Eerst vormde zich de Klub van CLICHY (een hotel in
Parijs), uit afgevaardigd(!n uit d!! beide raden beflaande; doch
waarvan het ware oogmerk moeijelijk te gisfen is, wanneer men
everweegt., dat PICHEGRU er de hoofdrol in fpeelde. Vervolgens
rigtten de ijverigfle republikeinen eene andere Klub op, onder den
IIgam van Cercle conftitutionel, in het hotel MONTMORENCY, welken naam zij naderhand ontving. De firijd van beide partijen, eer.
lang in de wetgevende vergadering ter hane geb ragt wordende,
hnd dit ten gevolge, dat alle Klubs in Hooim. op nieuw verbodeu
werden; doch werden zij in Herfstm. daaraanvolgende, hij benui~
van den rand van 500 weder toegeftaan, onder deze enkele bepa.
ling, dat daarin niets tegen den regcringsvorm van 1795 mogt wor·
den ondernomen. Ook in de landen aan den Rijn onc(tonden op dien
lijd wedcr onderfcheidenc Klubs welker leden· in hunne ondernemin.
gen, voornamelijk, op den directeur REUBFJ. rekenden, die fter~
voor den linker-oever van den Rijn , als de grensfcbeiding van
Frankrijk, fcheen te ijveren.
KLUIT (ADRIAAN) bekleedt, buiten twijfel, eene aanzienlijke
ptaats onder de geleerden, die in de tweede l,elfc der 18de en het he.
gin der 19de eeuw aan Nederland ten fieraad ltrekten. Hij werd op
den 9 van Sprokk. 1735 te Dordrecht uit deftige ouders geboren. en
wegens de ollgemecne vatbaarheid en leergierigheid, welke hij reeds
in zijne. vroegfte jeugd aan den dag lei de , door dezen wijsfelijk toç
de letteroefcningcll opgeleid. Na de Latijnfche fcholen in zijne va..
derftad met lof te hebben doorgeloopen, vertrok hij naar de Hooge
fchooI te Utrecht, waar hij zich, met bewilliging zijner ouderen, die
hem eerst voor de geneeSkllllSt gefchikt hadden. gcheel aan zijne ge~
liefde letteroefeningell, de Griekfche en Latijnfche talen, de oudbe·
den en gefchiedenisfen overgaf. Uitnemend kwam hem hierbij het
onderwijs te Hade der beroemde Hoogleeraren WESSEUl\'G en Si\xt,
die beiden, in vervolg vau tijd ~ aaD de geleerdheid van dezen hunlZO
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nen voortreffelljken kweekeling, in het openbaar, de verdiende ·huldo
toebragtell. De zucht tot beoefening der vnderlandfche dichtkunst,
welke hem reeds vroeg bezielde, en waarVnn onderfchciçlenc verzamelingen, of ook afzonderlijke gedrukte proeven, voorfianden zijn,
leidde hem tot eene grondige beoefening der Nederduitfche taal,
waarvan hij, nog bij zijn verblijf aan de UlrecJnfche Hooge fchool,
loffeJijke blijken gaf door het bezorgen eener nieuwe, merkelijk verweerderde en verbeterde uitgave der Geflaçhtlijst wm HOOGSTRATEN ,
welke in het jaar 1759 in het licht verCcheen, en alleen in vergetel..
heid geraken kon door de nog keuriger en geleerder bewerkte uitgave, welke hij van hetzelfde werk in het jaar J 781 in het licht
~ond, verrijkt met eepe doorwrochte voorrede, waarin de regelen
getoetst worden, tot onderfcheiding der geflachten opgegeven. In het
jaar 1760 werd hij tOt preceptor der Latijnfche fcholen te Rotterdfl11z
aangelleld, van waar hij , nog binnen het jllaT, ter bekleeding val\
denzelfden post, naar's Hoge vertrok. Hier vond hij ruime gelegen...
beid ter bevrediging van zijnen reeds lang opgewekten lust tot het
onderzoek van 's lands oude gefchiedenisfen, door zijn gemeenzaam
verkeer, zoo me~' andere kundige beoefenaars van dezelve, als in.
~onderheid met den beroemden G. MEERMAN, die de fchatten zijner
rijk voorziene boekerij voor hem openzettede, en door den toegang
tot ouèe llaatsllukken en papieren, die hem, althans tot zekere mate,
vergund werd. De roem zijner geleerdheid, en de bekwaamheid en
iJver, die hij als onderwijzer aan den dag leide, waren oorzaak, dat
bern in het jaar 1764 het rectoraat der LatijnCche fchölen te Alkmaar
werd opgedragen, hetwelk hij omtrellt vijf jaar met bijzonderen lof
bekleedde, toen hij in heç jaar 1769, ter waarneming van denzelfden
post, naar Middelburg geroepen, en te gelijk tot lector in de wel.
fprekendheid en Griekfche taal benoemd werd. Zeer grOOt waren
hier zijne verdiensten omtrent de Latijnfche fcholen, welke door zijnen onvermoeiden ijver, en de voortreffelijkheid van zijn onderwijs.
uit den naat van verval, waarin zij verzonken waren , werden opgebeurd, en in bloei' en luister meer en meer toenamen. Ook in zijne
hoedan igbe id , als lector, was hij met nut en roem werkzaam, en
hield van tijd tot tijd in de Latijnfche taal voorlezingen onder anderen ook ter verklaring van de duistere Godfpraak van DANIEL , onder den naam der zeve11lig jaarll'eken bekend, aan welke voorlezin_
gen de uitvoerige verhandeling over dit onderwerp, iu het jaar 1771
llitgegeven , haar oorfprong verCcbuldigd is. Bij ztin verblijf te
Middelburg voltooide hij ook de reeds vroeger aangevangene uitgave
zijner Verklaring van de moeijelijke plaats, LUKAS Il. 2. Het ge.
heele werk, in 5 fiukjes verdeeld en uitgegeven. onder den titel van
nndidae ÁrticuJi ó, ~, '1"0 , in novo Testammta, maakte, niet
minder, dan het fl:raks gemelde, zijnen naam, als bijbel verklaarder
en beoefenaar der Griekfche taal met lof bekend. De Middelburgfebe regering, te regt befeflèndc, van hoeveel belang het voor hallS
re
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re fiad was, een man van zoo groote verdiensten meer en meer
.I1an
aan dezelve te verbinden, benoemde hem in het laar
jaar 1716 tot hoogleema in hetzelfde vak, waarin hij , tot hiertoe , als lector onder.
leerarr
l\
l\ezen
ezen had. Gelijk deze en andere redenen hem het verblijf te MiJ.
Miá·
tIelburg hoogst aangenmllil
aang.enml1n maakten, en verfcheidene voordeelige aan
biedingen deden
dedcm van de hand wijzen, zoo was hem die plaats mede
zU hem verfchafte toe
tot het onderzoek
dierbaar om de gelegenheid, die zij
vlln eene menigte van oude en belangrijke !l:aatspapieren,
van
fl:aarspapieren, op de re.
rekenkamer van Zeeland en het raadhuis der !l:ad
fiad voor handen, en
het opfporen van oude en merkwaardige charters en andere fiukken
!l:ukken
fl7t1t111deren en Braband. De vruchten van deze en
in het naburige Plaanderen
vroegere nafporingen, en van zijne verdere oordeelkundige beoefening
van 's lands oude gefchiedenisfen en regeringswijze , deelde hij eer.
eerlang der geletterde wereld mede door de uitgave van een hoogst
belangrijk werk,
Hollandiae ft Zewerk. getiteld Historia
His/oria critica c01llitatus.
comitatus Holland/ae
Ho/..
landiae (d. i. Oordeelkundige Historie van
valt het Graaf{chap
Graaffchap va1l
vatl Ho/IlInd
Ilind til
m Zeeland) waarvan
waar'l:1n het eerfte
eente fruk in het ja::r 1777, en het
vierde of laatrte
laat!l:e in 178ztc
J78zte voorfchijn kwam,
Intusfchen werden
fcnoolopgewekt,
werdell curatoren der Leijdfche Hooge fchoolopgewekt,
z.eldzmne kundigheden van eenen man,
om de z.eldz~me
man. die voor de beoefening
ge.
der oude historie en het vroegere ftaatsregt
fcaatsregt van ons vaderland eene gebeel nieuwe baan opende, tot vermeerdering van den luister der Hooge
nutte der ftuderende jongelingfchap aan te wenden, en
fchool en ten mme
boden hem te dien einde een' nieuw opgerigten leerftoel in de FaFa·
tlerlandfche Oudheden en Diplotnati{che
tJerland{che
Diplomnt/fche historie aan. Dit aanbod was
voor hem te vereerend en.
en .uitlokkend,
uitlokkend, om het van de hand te
re wij
wiJ-..
llaar Leijden
zen. Hij vertrok dan in 1779 naar
Lei/den , en aanvaarde zijnen
post,
vak,,met.cene
met.cene
post. als gewoon hoogleeraar in het genoemde vak
Latijnfche
waarmede de Nederlanders
Latijnrche redevoering wer
m'er het regt, 'Waarmede
hunnen wettigen vorst en heer PHILJPS
PHILIPS hebben afkezworen;
afgezworen; welke
bunnen
~ort daarna, met zeer aanmerkelijke bijvoegfelen vermeerderd, ook
kore
in de moedertaal het licht zag. Het oogmerk van curatoren met
deze benoeming werd op het volkomenst bereikt.
bereikt, daar de geleerde
en onvermoeid werkzame man niet flechts
Ilechts door zijn bijzonder onderwijs over alles, wat tot de
de· historie en bijzonderlijk het vroegere
wiJs
llaatsregt des vaderlands behoort,
behoort. een geheel nieuw licht verfpreidde,
1l:aatsregt
oDk zorgde. om door de uitgave van hoogst belangrijke leer.
leer_
maar ook
boeken, en het opwekken van bekwame jongelingen tot het fchrij.
ven van uitgewerkte verhandelingen, over eenige tot hiertoe kwalijk
()f
behoo~f weinig begrepene bijzonderheden tot
toe de genoemde vakken behoo·
rende, dat licht voor alle waarheid- en lenerminnende
letterminnende te doen op
op....
gaan. Niet minder dan 16
J6 dergelijke verhandelingen
verhand~lingen kwamen van
tijd toe
tot lijd
tijd te voorfchijn, welke, hoezeer hier en daar misfchien ee
mill gegronde of althans te ver gedrevene gevoelens behelzende,
nige min
belangrijlcheid van haren
hllren in.
echter allen, wegens de nieuwheid en belangrijkheid
houd, de hooglle
hoogfle opmerking verdienen. Gedurende <ie {laatkundige
ftaatkundige
getgil·
4
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eel'chillen, welke voor en na het jaar 1787 ons vaderiMld verdeelden, fiond hij, bij monde en gefchrifte, doch altijd op eene deftige
en gematigde wijze, de fiadhouderIijke partij in de vroeger aangenomene beginfelen van ftaatsregt voor; hetwelk ten gevolge had,
dat hij niet lang na de omwenteling van 1795, nevens anderen zij.
Der ambtgenooten , van zijnen post als hoogleeraar ontzet werd.
Hij liet zich hierdoor echter niet vertragen in zijnen ijver, om, zoo
veel mogelijk, ten nutte der wetenfchappen werkzaam te zijn; maar
befteedde den tijd zijner gedwongene rust tot het geheel of gedeel..
lelijk vervaardigen van twee groote en belangrijke werken. Het eerlte,
eerl1e,
Zijnde een opftel, enkel voor zijne bijzondere lesfen gefchikt, behelsde eene uitvoerige verklaring van de Staatkundige Huishouding van
ons vaderland, tot welke verklaring zijne uitftekende bedrevenheid in
" lands vroegere en latere gefchiedenisfen, de groote menigte van
oorfpronkelijke ftaatsftllkken, welke bij op onderfcheidene plaatfen
doorzocht en afgefchreven had, en zijn oD\'ermoeide ijver tot het
inwinnen van naauwkeurige berigten , rakende 's lands geldmiddelen,
de volkplantingen en bezittingen in Oost en West, de admiraliteitsvergaderingen, de werkzaamheden van den binnen- en bllitenlandfchen
koophandel, de nuttigfte voortbrengfelen v:m ons vaderland, de voornaamrte fabrijken en trafijken, en hetwelk verder tot de Statistiek betrekkelijk is, hem meer dan iemand in fiaat feelden. zoodat het groo.
celijks te bejammeren is, dat dit zoo veel nieuws en wetenswaardigs
bevattende opftel nimmer in het licht gekomen is, noch waarfchijn_
lijk immer komen zal. Het andere, door ons bedoelde werk, is zijne Historie der Hollandfene Staats-regering tot aan het jaar 1795,
waarvan het eercte deel in het jaar 1802, en het vijfde of laatfie
laatl1e in
180s het licht zag; een werk, dat over de ware gronden van ons
on7;er gefchiedenis,
oude fiaatsregt, in de merkwaardiglte
merkwaardigl1e tijdperken om;er
een zoo glansrijk, en deels geheel nieuw, licht verfpreidt, en van
een zoo rijken voorraad van meestal onuitgegevene, hoogst belangriJke fiaatsfiukken, ter opheldering en bevestiging van het gezegde,
vergezeld is, dat hetzelve voor den meer dan oppervlakkigen be..
oefenaar der vaderlandfche gefchiedenis volfrrekt onontbeerlijk is.
en met regt als het kostelijkfie lettergefchenk van onzen onvermoeid
Clrbeid7;amen KLUIT gewaardeerd werd.
arbeidzamen
Inmiddels was hij in het begin des jaars J 804. met zijne beide ambt..
genooten, BOERS en PesTEL,
PESTEL, tot groote vreugde van alle weldenkenden,
kenden , aan de Leijdfche Hooge fchool teruggeven, van welken tijd
af hij de werkzaamheden van zijnen post met gelijken ijver, als te
voren,
yoren, volbragt. In het jaar 1806 had hij het genoegen, zijne ver_
diensten door curatoren erkend te zien, door de opdragt van het
hoogleerambt in de Slatistiek van 011S vaderland. Hoe zeer reeds
eenen ouderdom van een-en-zeventig jaar bereikt hebbende, was hij
echter, beide naar Iigchaam en geest, nog zoo vol jeugdige kracht,
da~ men ook voor het toekomende nog de fchoonlletvruchten van
zijw
zij-

in
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uitgebreide gelecrdhdd en
cn onvermoeide arbeidzaamheid, t~n
nutte van de Hooge fcllOOI, het vader!and en de geletterde wereld,
verwachten mogt. Doch het behaagde der goddelijke Voorzienig.
heid, deze Ilitzigten te verijdelen, d~ar hij, te gelijk met zijne
nveede echt'bcnoote, weduwe JOHANNA VAN OVRSEL, jammerlijk om..
kwam in de deerlijke verwoesting, welke op den El van Louwm.
des jaars 1807 de tbd Lef/den trof. Bij deze verwoesting werden ook
verre de meeste zijner belangrijke papieren vernield,
vernicld, cm onder deze
keurige bcwcrkte
bewerkte procve
proeve van een algemeen omfchrijvend
ook eene keurigc
Woordenboek der Ncdcrduitfchc taal, ten dienHe
dicnHe der maatCchappij
Nederlandfche Letterkunde, van welke hij federe hare oprigting in
van Ncderlandfche
vervaar~
het jaar 1766, een der. werkzaamfte leden was, door hem vervaardigd, en behelzende
behelzcnde ecn gedeelte van de letter A, met name de woör.
woor.
den, met ArS beginnende. Over de waarde dezer proeve kan men oord ce-Jen uit eene andere over ·het !Vuord Boom m deszelfs 0tJl0111111elillgen ,
geplaatst in het II D. van den algemeenm [(onst- e;z Lf!tterbode, voor
ISOl, en ook afzonderlijk uitgegeven. In het III D. van de werken
der llraks
Hraks genoemde
genocmde lllaacfchappij, vindt men van zijne hand een
doorwrocht r.:rtoog over de tegmwool'dige [peiling der Nederduit{che
looi, ten vervolge Itrekkende op een vroeger Pertoog over hetzelfde
onderwerp, geplaatst in het I dcel
deel per Nieuwe Bi/drogen tot opbouw
der Yoderlllllff/èhc
llukken, vooral
Yoderlllllff/èllc LetterkUIlde. Deze en meer andere fiukken,
zijne boven reeds vermelde laatlle uitgave van HOOGSTRJ\TENS Ge.
Jlochtli/st, geven hem even zeer regt op eene der allnzienlijkfte plaatNederduitCche caal-geleerden, als hem buiten twijfel
fen in de rij der Ncderduitfche
den eerllen
eerfien rang onder de vaderlandfche gefchied. en oudheidkundigen
Over het veelvuldig beminnelijke en achtenswaarditoebehoort. ge, dat hem, ook :lIs
als mensch,
menseh, verfierde uit te weiden. gedoogt
Doch de aanleg, noch het bei1:ek van dit werk. Men zie daar over,
alsmede over zijne letterkundige verdiensten, de Levensfchets 'JI(m
dm
den h()og!eeroor Kr.UIT, te vinden in het werk, getiteld Lei/dens
ramp door l~[r. W. BILDERDlJK en M. SIEGENBEEK. Eene lijst van
's mans voornaami1:e
voornaam!1:e werken , voor zoo verre die hier voor niet
reeds genoemd zijn, befluite dit berigt.
rceds
Aanteekel1ingen op een dichtftuk over 's Heilands Hemelvoort ,
grootendeels van taalkundigen
ta:llknndigen inhoud, gedrukt in de moond. Bi/dragm
J. D. bI. 329-392. Jl1:der1egging
Jl1:derlegging van van BERTS, Yaderland[clle
OudIJedel1,
OudIJedcl1, 1761. OrotilJ pro 1I1ythiCO (Redevoering tot aanprijzing
der Fabelleer), bij de aanva~rdillg van het Rectoraat te Alkmaar in
J76'h Oratio pro ltnperatore
ltnpcratore .Tulifl/lO .Apostato. (Redevoering tot ver_
verdiging van keizer .TULlAAN den afvalligen), te M;ddelburg in 1769 ge.
houden. Omtio de Superftitiofisfimo juxto otque perl1iciofissimo ;~
templis et urbibtls fepelicnrJi
fepelicndi ,'ittt (Redevoering over het hoogst bijgeft~
lovige en tegelijk hoogst verderfelijke gebruik, om in kerken en
cn fteden te begraven), in 1776 mede te ivliddelbllrg gehouden. PrilJ/OC
Lineae Collcgii Diplomatico.Historiço.Politici, fistC11tiS vetfts
pub/i·

J1IS
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eutn Be!gicum historice enarrntiu11l, Lttgd. Bat. 1720 Grond[rekken van
Diplomatisch- historisch-fcaatkundige lesCen, behelzende het oude Ne.
derlandfche ftaatsregt, historisch ontvouwd.) Redel'oerin{J Ol'er !&ct
misbruik van hct algemeen flaatsregt, of ol'er de 11{tr/eelen, die tljt
het misbruik in de beoefening, 1'00r alle BlJrger-lIlaatjèlzappy'en, te
wachten zijn, Leijden 1787. De Som'ereiniteit der floten von Ho!.
land, ,'el'dedigd tegell de /lCdeudaagfche leer der 'Yo/1-srege1"Ïllg, voor~
namelijk tegen het ge(i;hrift : Grondwettige l1erjlelliilg enz. Leijdni
i7 88 • Index Clzronologicus, live prodro11lrls ad primas lineas lIistoriae
Féde"um Belgii FederatÎ, Lttgd. Bof. 1789 (Tijdrekenkundige lijst, of

Voorlooper tot de grondtrekken eener hisrorie der velbolJden van bet
vereenigd Nederland.) Ifistorifi IèderuÎ/I Be~!jii Foedert7!i, part. II.
Lugd. Bat. 1790 et 1791 (Historie der verbonden van het vereenigd
Neder/(md.)

De Recktm "fil1 den mensch, geene gewl10llde Rechtelt

in- Nederland, Ley'den 1793. Iets Ol'er den Enge/jèhen oorlog en
Neerlands koolJhande!, Leijdm 1794. Brief over eell(IJe Hand/cl/riften
'Von K. VAN ALKEMI\DB, bijzondàlijk wel' KLAAS Kor.IJN, gedrukt iIJ
No. 2. van het Huiszittend Lel'en door Mr. n. v,\;\' WlJN. Van de

l6 Disferta:tien, bo\'en vermeld, welke onder zijn opzigt yef(iedi~d
werden, en tot welker zamenfielling hij veel toebragt, vindt men eene
nR:luwkeurige opgave van den heer KLUIT zelven, in het tijdfchriCc de
Recenfellt ook der Recenfel/tm I. d. bI. 552 - 556 van het mengelwcrk~
KNEES. (Knlizie) Is in Rl/s/a1/d een perfoon van hoogen adel,
of ook wel een vorst. Men kan ze in oude en inlandfche en in
nieuwe cn vreemde verdeelen. Onder de inlandfche Knees zijn fami4"
Hen, die van de oude grootvorsten amammen, b. v. DOLGURUCI{J
en REPNIN. De Kneefen GALLITZEN en KURAKIN leiden hunnen oor..
fprong van de groothertogen van Lilthol/wen af. De Tartaarfche
]{lIeejèn in Rusland ftammen gedeeltelijk af U"it de f.'lmilien, die
voormaals werkelijk geregeerd hebben; doch ook uit Tartaarfclle
murfen, welke laatfte met de Rusfifche Kneefell geenszins in gelijken
rang ftaan. Over het algemeen hebben de Ktleefel1, in Rus/and, over
hunne onderdanen geene meerdere magt, dan de overige edellieden.
KNIGGE CA. F. F. L. Prijheer van) zag in 1752 te Bredelfheek, Iliet ver van I!finOyer, het eerfte daglicht. Hij was in meer
dan een vak een cameiijk geoefend fchrijver, en inzonderhdd verwierven zijne romans, door zijne bevallige manier van verhalen;
doch voornamelijk door eene foort van gemeenzame, voor het algemeen bevattelijke, levenswijsheid vele lezers: op den naam van we.
zenlijke kunstCtukken kunnen zij echter geene aanfpraak maken. Onder zijne beste fchriften telt men zijne Reis nam' Brunswijlt, en ziJlle Verkeéring met m'enfchen, welk laatCte werk, echter, niet als
een algemeene regel van handelen kan befchouwd worden. Onder
zijne overige fchriften behooren: de Gefchiedenis van mijn leven,
die van PETER CLAUSEN, en eindelijk. van den armen heer von Mn...
TENBt1R~. Hij fderf in 1796, in het 44fte jaar zij us ouderdOlus.
KNlGHT.

lf!6
K NlG II T. - KOn ALT.
KNIGHT, een Engelsch woord, knecht beteekenende, is de ti.
tel van den lagen adel in Engeland , welke nogtans boven den gemeenen adel den voorrang heefc. De Knights-Bannerets verkrijgen
den ridderfcand van den koning, door hun een vaandel te overhandigen;
terwijl daarentegen het I~arakter van Knights-BatGhelour perfoonlijk is •
en llechts aan uitftekende kunstenaars, geleerden en kodplieden te beurt
valt. De leden der ridderorden worden insgelijks Knigltts genoemd.
KNOBELSDORF. (H. G. W. vrijheer van) Een groot bouw..
kundig genie en verftandig vriend van FREDRIK 11, die den koning.
:lIs kroonprins, te khtimberg, den fin aak voor de fchilder- en bouwkunst inboezemde. Hij ging in PruisGfchen dienst; doch nam in
173 0 zijn ontllag , om zich geheel aan deze beide kunsten toetewiJden, en reisde naar Italië en Frankrijk. Na zijne terugkomst ging
hij naar Rhij/JSberg bij den kroonprins, die hem, toen hij den troon
beklom, tot opperbeftuurder van alle koninklijke gebouwen en financien
aanftelde. Van de, onder zijn opzigt, geftichte koninklijke gebouwen
blijft, inzonderheid, het flot SamSouci een duurzaam gedenkteeken van
zijnen roem: ook de diergaarde te Berlijn beeft hij, bij het aanvaarden der regering van voornoemden vorst, ongemeen (raai aangelegd.
Men heeft van hem, insgelijks, goede beelden en landfchappen. Hij
ftierf in 1753 te Berlijn, en was een man, die bij zijn groot genie een
voorbeeld van getrouw- en braafheid tilt aan zijnen dood opleverde..
KNOOPEN , of SNUPUNTEN. ZOO noemt men in de fterren.
kunde die beide punten, waarin de banen der planeten, bijplaneten en kometen de ecliptica, of zonneweg, aan de fchijnbare hemelglobe doorCnijden. Zoodra deze hemellichten, op hunnen weg aan
den hemel, de Knoopen raken, bevinden zij zich in den zonneweg,
en hebben dus volf1:rekt geene breedte. De fchijnbnre hemelkloot
wordt door de ecliptica in twee helfcen verdeeld, waarvan de eelle
boven dezelve naar de Noordpool, en de andere beneden haar naar de
Zuidpool gelegen is. Treedt nu een der hemel-ligchamen, bij zijnel1"
doorgang door een' der Kl1oopen, of {hijpunten, in d~ bovenfte helft.
dan noemt men dit den opklimmend en Knoop (het hoofd van den draak)
maar daalt de planeet in de onderCte helft, dan heet men dit den nederdalenden Knoop (de ftaart van den draak). Alle Knoopen1 of fniJ ..
punten, der hemel ligchamen maken van tijd tot tijd eene teruggaande
beweging, die wel in eene korte reeks van jaren weinig bedraagt 11
doch door de lengte van tijd vrij aanmerkelijk wordt, en aan de we.
derzijdCche aantrekking der ligchamen zelve is toetefchrijven. Bij de
mliaPl is deze teruggang zoo aanmerkelijk. dat zij binnen J9 jaar den
geheelen dierenriem doorloopt.
KOBALT. Dit metaalgellacht , of zoogenoemde kohalt-fplJs, heeft
genoegzaam de kleur van ijzer, waaruit hetzelve in het graauwe
en een weinig in het roode trekt. In koningswater opgelost brengt
het rympathetiCche inkt voort. Het vloeit zeer moeijeiijk, en levert
eene belnngrijke blaauwe verw, alsmede het finalce-glas op. Men

heeft
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lIeeft van het Kobalt onderrcheidene roorten, als: !fItte en CrndtJwc Spij$~
kobalt, Glans·kobalt, als ook Zwarte, Geele; Bruine en Roode ..1ardkobalt, welke :tIle op vele plaatren in Duitschland gevonden worden.
KOEKOEK. (Cucu/us). Eene vogelroort,
vogelfoort, volgens LINNEt)S uiG
de orde der fpechten
rpechten (Pici) , doch volgells BLUl\IENlli\~H uit die der
kraaijen (Coyoces) , met korte pooten, en eenen middelmatigen fnavel,.
die van boven verheven is. De Koekoek echter Ollderfèheidt zich
door eenen eenigzins ronden fimvel, en door klimpooteo. Men heefe.
er twee verrcheidenhedell v:m, namelijk: l. de Gemee:le. of Europifche Koekoek (C. Conoruj) waarvan de kleur bij het manIletje op
liet bovenlijf donker aschgraauw is, in het koperverwige loop ende •
de fiaartveeren hebben op het eind witte flippen; het onderlijf is
w, eu
van den fnavel tot op de helft van de borst helder aschl'rann
aschl'rannw,
van daar wordt de grondkleur wit met zw~.rtgraauwe golfjes, die
2ich onder den !laan in lange vlekken verliezen. Het wijfje is van
boven donkergrnauw. met morfig-brlline vlekken, aan den hals aschkleurig en geelachtig onder elkander gemengd, met donker bruine
golfjes. Deze Koekoek behoort onder de trekvogels: hij woont il1
bet Noordelijk geaeelt~ der oude wereld, waar men hem (letHer alJèèn van het midden van Gras- tot in het begin van HCOÏlil. ontmoet.
Hij broeit zijne eijc.ren
eije.ren niet zelf, maar I~gt die van tijd tot tijd in de
nesten en bij de eijeren van grasmosfcheu, kwikllaarten
kwikflaarten enz. die dan
door deze kleine diertjes voor hem worden uitgebroeid. Opmerkelijk is het, dat de eijeren van den Koekoek niet veel grooter zijn ..
dan die van de genoemde veel kleinere vogels, en ook niet langer
dan deze behoeven gebroeid te worden. De jonggeboren Koekock,
Koekoek,
daarentegen, wordt fpoedig groot, en werpt de jonge grasmosfche~
fehoon gelijktijdig mee hem uitgebroeid, uit hun nest; terwijl de
broeijende moeder, zoowel als andere vogels, den hongerigen vreem.
deling zorgvuldig
ZOrgvuldig opvoeden. Het winter verblijf van dezen vogel
is nog niet volkomen zeker bekend; doch men meent. dat het iu
Afrika is, alzoo men hem op het eiland Blaftho als een trekvogel
gezien heeft. - 2. De Honig-k()ekoek (C. Indicator), met eencn
eenen wigvonnigen, rosaehtig- en wit gevlekten fiaart, bruin en geel gevlekte
vleugels en zwarte pooten. Men vindt hem in de Zuidelijke binnen_
landen van de kaap de goede Hoop, en hij ontleent zijnen llaam van
de bekwaamheid, \\':t.lrmede hij zijn meest geliefde voedfel, de wilde
bijen-nesten.
bijen-nesten, weet op te zoeken. Dit doet hij, inzonderheid,
's morgens en tegen den avond, wanneer de Hottentotten, zoowel
als de aldaar wonel1de EUl'opeanm, zich van deze gelegenheid be.
dienen, om voor zich zelven , met hulp van dezen vogel. den wilwil·
den honig in te zamelen.
KOEPOKKEN. Eene bij het vrouwelijke gen acht der runderen
voorkomende ziekte, waarbij zij bladeren, of pokken aan de uijers
bekomen. Men onderfcheidt dezeh'e tegenwoordig in windpokken.
in witte, geele, zwarte en blaauwe. De laatfte fooft derzelve • de
ó/1I,1U-
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KOERLAND. -

KOBR
KOSRTEN.
TEN. (J.)

/J/fJlltlwe, krijgen
hlnrltlwe,
krUgen fomtijds de versch melkende koebeesten;
koebeesten ~ inzonder·
inzonder.
beid
Holfteillfclie en
cn EI/geland,
ElJgeiand, waar zij epizoötiscll
epizaötisc1t zijn; en
CD
heid in het Holjleillfclie
het is deze foort van koepokken, welke, door hare eigenfchap, gefchikt
is, om door plaatfelijke aanfleking
aanil:eking de pukken onder de menfchen voort
te planten, en diegenen, welke foortgelijke pokken gehad hebben,
voor de aanfteking
aanfreking der zoogenoemde kinderpokken te beveiligen.
beveiligenó
KOERLAND ligt in het vijfde der Rtisfifche gouvernementen
aan de O. zee, ten Z. van de golf van Riga en Lief/oud.
Lief/aml. Het is
vrij vlak, aan de kusten met hooge duinen, en wordt door de Du.
Du'Ja,
1Ja, alsmede door de Aa,
/Ia, de Willdau,
Wi1UJOU, Libau, gelijk ook door verfcheidene meren befpoeld
eenigtin~
befpocld ; terwijl de luchtgefteldheid
luchEgefceldheid wel eenigiins
ruw, doch door de zeewinden gematigd en vrij beftendig
R.og.
beftemlig is. Rogge, gerst, haver, e(\!I1Îge
e~nige tarw, vlas, hennep,
h<:nnep, onderfcheidene
onderCcheidene moesmoes.
groenten, en ook vele boomvruchten, en vooral vele foorten van
hout, 2ijn de voortbrengfels
voortbrengCels des lands. De veeteeltls
veeteelt is er gering, de f::iI
f::brijken zijn weinig, doch heeft men er veel branderijen. De han.
handel, die vooral te Mbau
L.ibau en lFindau
lYtndau gedreven wordt, is vrij aanzienlijk.
Het getal der inwoners fchat men op 568,65)0
568,690 zieren.
zielen, die in I I fre-freoen,
den, 7 vlekken en
cn 756 dorpen wonen, meestal den Lutherfchen
godsdienst belijden, en waarvan de oude adel "cic
vele voorregten heeft.
Het land is thahs
thans in 4 hoofdmanfchappen die weder in distrikten
diserikten ge.
gefplits zijn,
lJl/itatJ.
zjjn, verdeeld. De hoofdftad
hoofdfrad is Mitall.
KO ERTEN. Cl
KOERTEN.
(JOHANNA)
OHANNA) Deze, teregt bewonderde vrouw ~ de
gade van den heer ADRIAAN
ADRIMN BLOK, werd in hct
het jaar 1650
16so te Amfte,
Amjle,-..
dam geboren.
tl1111me op eene verbazende wijze in alles uit,
gcboren. Zij !11tltHte
waarin verbeeldingskracht.
verbeeldingskracht, handen en goeden fmaak
fmaale te pas komen, en
ocfendc zich. van hare vroege jeugd af , met het beste gevolg,
gevolg t in
:tlle
:tUe foorten van kunstcn
kunsten en handwerken, waarin zij het tot eene ver·
verwonderingswnardige hoogte bragt. Onder anderen bezat zij de Imnst,
kunst,
wonderingswaardige
om met de fchaar en het pennemes in papier te teckenen,
teek enen , welke zij
tot zulk ecne
tOt
eene volkomenheid, als niemand voor haar gebeuren moge,
mogr,
voerde. Zij !laagde
flaagde in alles, wat zij ondernam, bij uitftek wel;
doch fchecn
fcheen in deze kunst haar zelve. te overtreffen, gelijk zij dan ook
daardoor eenen onfterfelijken roem
rocm verworven heeft. Hare nog voorhanden zijnde ftukjes blijven àltiJd
altijd een voorwerp van bewondering
voor kunstkcnners,
kunstkcnncrs, daar zij door
dtlOr dc
de (chaar
Cchaar alles
aUes uitwerkte, dat eelle
ervarene hand door de tcekellpen,
teckellpen, ten aanzien van 's menCchen
menfchen ge·
gelaat en kenmerkende
kcnmerkcnde wezenstrekken, kan vcrrigten.
verrigten. Ook heeft zij
landfchappen,
l:mdfchappen, beesten, vogels en bloemen, en meesterlijke trekken
van groot en klein fchrift gefneden
ge!heden ; welk een en ander, inzonderheid
de laatstgenoemde kunst, zoo veel gerucht maakte, dat de aanzienlijkften
baar
Iijkrten van Europa, zelfs vorsten, waaronder PETER I was, haar
kwamen zien, en harc
hare handteekening in hun /I/bum
A/bum lieten zetten.
De keurvorst van den Poltz,
Paltz, JOHAN WILLDI bood haar voor drie
amann, omftukken van haar fnijwerk f 1000, mallr
ma!r zij wilde ze niet affiaan,
dat zij er zoo veel werk aan gedaan had. Voor de keizerin ANNA

MA-

KOF F 1]
IJ n OOM.
129
MARIA Josr.Pft.1.
JOSI'.PtTA van NeurenlJtJrg,
MARtA
Neurenlmrg, gemalin
gemolin van
vnn keizer LEOPOLD, ver.
vaardigde zij een overheerlijk frult
fruk werks,
werlls, in bloc
bloemen,
men , wapens.
arcnden
arenden en kroonen befraande, Dlet
met loofwerk verfierd,
verGenl, van
v:m gevloeh.
gevlochten zijde, op de wijze als ,kampallen, waarvoor meer dan ij 4000 ge.
gegeven werd. Ook heeft zij voor MARIA, koningin van Enge/and;
Enge/and,
en andere vorstinnen, allerhande foorrgelijke fraaijigheden gemaakt;
kUll5rfcuk van haar fnijwilrI{.
fnijwgrlr. hetgeen wij mee.
doch het voornmanfte
voorna:.mfte kumrftuk
neu,
ncu, dat nog voorhanden is, is het veel gelijkend portret van keizer
LEOPOLD , met de fchaar gefileden.
geiileden. Dit werd aan dien Vorst
vorst gezonden, en te Weet/en
Weel/en in de kunstlt:une1'
kunst1t:lInet opgeharlgen,
opgehartgen, niet een LlItijnsch
FRANCIUS , hetWelk
hetwelk door A. MOONEN al.
vers van den hoogleeraar
hooglceraar FRANCWS,
dus in Nederd. dichtmaat is overgebragt :
keizer LEOPOLD ; zijn linker v"ist
yuist heH'aart
bewaart
Dit I'$j kefzer
Dm lVel'e!dkloot,
wcre!dkloot, dim !tij bejluurt;
beJluurt; zijn regter
regte1" 't
'/ zwr.ard.
zwcará.
If?ijk lI1m/or's
Mmtor's koper; wijk al 't marmer der Lyfippen,
lPijk
Ly[ippetl.
Apd!cs
Ape/les arbeid, el!
el) Part
Parthazen
Hazen , óraai
hrflaj van
yan zwiel',
zwier.
&n nfgert!gte
nfgertgte /Ialld
finl/d en
e1J kUlIStjèlJaar,
kllllSljè/zaar, fiks Î/Z
Îlz 't knippen.
knippen;
IPé!'!:t
IPér!:t grooter lJIol1drm
IVOl1dren 1'001'
,'oor 't gezic!tt,
gezic/tt, op dl!n
dllf1 papier.
t{OERTEN fiierf op den 28ften
28fcen van Wimerm.
Winterm. des jaars ij 715. VeJ
Ve
Ie mannen en dichters hebben haar in hunne fchriften genoemd, en
beeldtenis leest men het volgetl.
volgt!lt.
haren naam
n:lam vereeuwigd. Onder hare bceldtellis
de bijfchrift van
vnn de beroemde K.1THARIN.\
K.1.THARINA LESCAILtE:
Lr::SCAILtE:
iJlen
ftlen eer' dit beeld, wie/IS
wims geest en [chaar
[r:hnar kan WOIlr/ren
WOllrlren telen;
't Papier
Pap/er herfc/rcpP,;!iide
herfchepp:?iide in
il1 ofl!cltatbre
OfJ[cllatbre ktmst-tafree/cl1.
ktmst-tafrel'/l'11.
KOFFJ]ilOOM,
KOFFI]BOOM, (De) behoort onder de fchoonfte boomen, die wij
kennen. Zijn ftfim
ft~m wordt {Iechts
flechts ee!lige
eetlige duimen dik, en heeft dunne,
tegen elkander overft!1nnde
overfmandc takken, \\'aarv:1n
\...·aarv:1n de benedenfte de l:ingfte.
J:ingfte.
de bove!1fte
bovenfte de korcfcc
kortfte zijn, hetwelk aan den boom de gedaante van
vatl 12 tot 1&
IS
eene piramide doet verkrijgen. Deszelfs hoogte is van
cene
voet; de bladen zijn altijd gtoen, en uit derzelver
dctzel\'er hoeken, komen
witte, IJaar
naar jasmijn gelUkendet
gelijkende~ bloefems voort, die eenen
eencn aangen:unell
geur van zich
tich geven. De vruchten gelijken mar
naar kerfen; en iijn il1
ÏI1
den beginne
begit1ne groen;
groell; doch op het laatst bruin rood. Zij bevatten twee
lig.
harde korrels, die aan de zijden, waarmede tij
11arde
zij tegen elkander liggen, vlak, van een groefje voorzien
voortien iiJl1,
ziJn, en oneigenlijk boonm
hoonm
genoemd worden. De boom bloeit t\veema:il
t\veemartl 's jaars; draagt altijd
e11 onrijpe vruchten, en levett in het tweede jaar reeds ee1l
eel1
rijpe en
of twee pond boonen op. Hoe ouder hij worde,
wordt, zoo veel te
tc beter
zijn
vruc!ttell.
zUn ook de vruc!ttetl.
Ánzbië, welks l1ewOof
Het eigenlijke vaderland van
v:m dezen boom is Arabië;
l1ew(7ol
tters
t1ers reeds voor lang uit zijne
tijne vrucht eenen
een en drank wisten te bereiden
bereiden;~
doch het roosteren of branden is eene uitvindiIig
uitvindÎlig dcr
der zevcntiendé
zeventiende
eeuw. HU werd in 1690 door onze landgenooten
Iandgenooten van daar naar
nURI' JaJa.
Ya,
YtZ, en kort daarna liaar Cei/Oll
Cri/oll overge'bragt,
ö'Vergebragt, en aldaar zoo l1:erk
/lerk aan.
Mn.
gekweekt, dat in het begin der vOl'ige ec'uw
eeuw eene
celle :wllzlenlijkè
aanzienlijk!.' hoeveelheid boon en van daar werd uitgevoerd; terwijl een Duitfche.
Duiffche.
ALGEI\lEEN WOQRDENll.
ALGEIVJEEN
WOORDENIl. IV.
1I
H4NH4N.
J

KOHORTEN. KOKEN'.
HANSIlACR
HANsnACR geheeten , den Koffijboom , in 1718, naar $ul"inamnf
bragt. Eenigc jaren vroeger [chonk men aan
alln LODEWJJK XIV eenen
Kolfijboom uit den kl'l1idtuin
Leijden, waarvan Fral1krijk eenen
Koffijboom
kruidtuin te Leijden.
afftammeling naar 1I1arti/:ique zond, alwaar hij zoo zeer vermenigvuldigde, dat in het jaar J 756 van daar naar Europrt 18 miJlioen
pon.
miIlioen ponden Kolfij!lOonen
Kolfijboonen gevoerd werden. De ArabiCche of LevantCche
koffij is de beste, dan volgt de Oost-Indifche van .laya en andere plaatfen.
fen, en hierop de West-Indifche
Wcst-Indifche van lIJortif};fjue.
lIJortifJifjue, die de flechtCte
flechtfte is.
Men heeft in Yenetië
Om een fraai, onveran·
Pétletië een middel omuekt,
omdekt, om
onveranderlijk Smaragd-groen uit koffijboonen te vervaHdigen,
vervar.rdigen, waartoe men
eene zekere hoeveelheid van deze, liefst befchadigde
beCchadigde , baonen in regenwater laat koken, wanneer men, door bijvoeging van eene evenredige hoeveelheid foda, een groen nederploffel verkrlJgt,
verkrIJgt, hetgeen men
vervolgens 6 of 7 dagen op een nuk gepolijst marmer laat droogen, en
d!lmp"
tusfchen beide omroert, ten einde aJle deszelfs deelen aan de d:lmp"
fiellen. en daardoor cene
eene nieuwe levendigh
levendigheid
kringslucht bloot te !tellen.
eid aan
de tint bij te zetten. Het groen lak.
verkregen ~
lak t door deze bewerking verkregen,
is tegen de werking der zuren, en zelfs tegen den invloed vao
vno het
licht en de vochtigheid be
beiland.
l1and. C')
C*)
KOHORTEN. Waren afdeelingen der Romeinrchc
foldnten, wanrRomeinCche foldmen,
van ieder in het eerst uit 120
uo man beftond; doch die van rijd tot
tijd vermeerderd werden,
kohort. ten tijde van C
C ICI':·
werdcn, zoodat eene kohort,
Ra, reeds 420 man, enkel voetvolk, bedroeg. Tien zoodanige Ko.
RO,
mS:lkten een legioen uit. Ook in Fra1lkrijk
Frankrijk had men in de
horten mallkten
llOrten
jongfre
t~jden KolJorten, die 1000 man frerk
jongfce tUden
Herk wanm.
vloeiCwf, in een en pot of ketel, tot
KOKEN. Wanneer eene vloeifwf,
damp
dien graad vlin
van hitte gebragt wordt, dat zij opborrelt en in dmnp
overgaat, dan noemt men dit koken of zieden. Van Mer
hkr het fcerk
fterk
dampen uit een en ketel met kokend water , hetwelk,
hetwelk. blijvende koken, eindelijk
eindclijk den ketel geheel ledig zoude doen worden, omdat al
het water in damp verandert. Het is hierbij opmerkelUk, dat
dm de
vloeiCrof, eenmaal a~n het koken gebrngt, zelfs bij het hevigst vuur
"locifwf,
geenen hoogeren graad van hitte aanneemt, hetwelk men daaraan
moet toeCchrijven,
toefchrijven, dat de bijkomende warmteftof
wnrmtefcof tot vorming
vormin~ van
vnn
den damp, welke in deze gedaante naderh:rnd voor eenen ",ed
\"ed hODhoageren graad van temperatuur "mbaar
wordt, en dus met
vmbaar is, gebruikt wordt,.
denzelven opCtijgt.
opftijgt. De geweldige borreling is het damp worden van
de waterde
eitjes aan den bodem van den ketel, en doet die deeltjes
waterdeeltfes
Ilet koken van
in zoo vele belletjes oprijzen. Het geraas, hetwelk 11et
water voorafgaat, is wnarlChijnlijk
ber.
waartChijnlijk niet
nÏet anders, dan het van een her.
neo dezer belletjes, en is zeer onderrcheiden
fien
onderfcheiden naar de gerteldheid
gefteldheid
van den pot of ketel, en derzelver ftandplaars.
ftandplaats. Daar echter de fpoefpo€'.
vloeifrof in damp met de
diger of langzamer uitzening
uitzetting der druipbare vloeiftof
cligtheid derzelve in verband ftaat,
fraat, en dus de eene meerdere, en
eu de an.
3n·
mindere warmteftof daartoe behoeft J zoo heeft ook iedere
dere JUindere
vloei.
vloeiPl l\ieo
1I1eo zie: dlg,,"_
dlgelll_ KOllu·
KONst- ell Lellerbotl6,
Lellerbotl" 1822, N. y.
J31J
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vloeircar Mar
vloeïrcaf
háar bepaald punt, waarop zij ;lan het kbken
kbkell genakt.
geraakt.
~12oQ F
F,I.HR.
Water kookt bIJ
bY !H2
. . HR. aether bij 98, nmmoni'um-liquor
nmmonium-liquor bij '40'
:1lkohol
~Ikohol bij 176,
J76, zoutzUre
zoutzure kalk bij 230, f.1Ipeter-zuur
f.1Ipetcr-ZUllr bij !J48,
'48, zwavelzuur bij 59°, geîmolten
geCmoltcn phosphor bij 554, terpentijn-oÜg
terpentljn-oÜ(! bij 5(10.
zwavel
twavel bij 570 ~ liJnolie
lijnolie bij 60:)
600 en kwikzilver bij 660 gelijke graden. Het koken
clke vloeiîtof,
overgà:!1l derzelve ill
irt
kokun van ellie
vloeiCcof, of het overgà:!ll
damp, wordt door de drukking
drukking._ van den dampkring verhindèrd
trerhinderd :t
%00
cezoo kookt ook het water, bij eenen lagen baromet':r,
baromer':r, dat is, bij eeof"
nen ligten dampkring, fpaediger
îpoedigcr dan bij cenen hoogcn
hoogen barometer, oi
Zware drll
zware
dru kking der lucht, en zal, wanneer het een weinig warm is, en
men het ontll:'r
ontler een luchtledig glas brengt, waar de drukking
Jrukldng der
lucht is weggenomen, terîcond
terCtQnd koken. In den Papil1iatm!dten
Papil1ÎafJlJjè!len pot kart
het water fene
(lene temperatul1r
temperatuur aannemen van 300 - 4°00 zonder te
koken; doch zoodra de drukking van den Pelltilot"
Penti/ot" ophoudt, ontont·
wikkelt zich het koken met te groClter hevigheid. De reden, waarom de dtukking der lucht het overgaan van water en
ên andere vloeivloei·
fcoffen in dainp verhindert, is hierin gelegen, dar
ftoffen
dar",. wanneer water
zich van een zal fcheiden, en in cene vloeiîwf
vloeiCcof als d:;mp
d:imp overg'a:m,.
overg'ann"
1400 maal grooler plaats beDaac,dan
(waarin één druppel water eene
ecne 14°°
betlaat,d:m ilt
den fraat
fcaat van waterdrup) als dan de drukking det
der lucht,
lucht f welke alles
te zamen houdt, overwonnen, en zoo aan alle
aJle w:uerdeelcn
gelegen~
waterdcelen gelegen.
heid
moet worden gegeven.
gegeven, om zich uit te zetten tot eene groo.
beid t!1oet
Inc11t perst, dat is, hoe zwaarder zij
tere ruimte: hoe meer n u tie lucHt
is, zoo veel te meer :lalldr:mg
:t:mdr:mg van warmteftof
warmtefcof is cr noodig,
Iloodig, om
0111 de
de:
perfing te overwinnen ~j en het water zoodanig uit te zetten, dat het
tot damp kan
kal.1 overgaan.
Men ziet uit een en ander duidelijk, dat niet icder
ieder verfchijnfel.
Waarbij
waarbij ontwikkeling vàrt
vàl1 luchtblaasjes plaats heeft. Koken kan
k:lll genoemd worden. Zoo behoort daartoe in geen en deele de uitzetting
opbruiîchen van zoodanige,.
der lucht bij gistende vloeiftolfen,
vloeiCtOlfen, of het opbruifchen
zoodanige"
fcheidkttndig gebondene lucht wordt
waaruit eene voorheen fcheidktlndig
W(~rdt uicgedre~
uitgedre~
ven, alzoo het niet zoo zeer op het blrasvormi ontînappen
ontfn:lppen eener
veerkrachtige vloeiftof,
vloeiCtof, als wel voornameliJk
voornamelijk daarop aankomt, dat
dae
deze blaasjes uit den damp der kokende vloeiîcolfe
vloeiftoffe zelve
telve beftaa
Technifche fl!heidkunde
fcheidkunde bedier
bediettt men zich van het woord Zie.
Zie_
In de Techniîche
den,
opden. om de wijze aan te duiden, waarop het ZOUt uit deszcIfs
deszc1fs op·
losfingen of logen getrokken v.ordt.
ioslingen
\;"ordt, b. v. zout- , vitriool-,
vitriool-. aluinZieden
het
enz. De nacuurkundigen
natuurkundigen bedienen zich, onder anderen. van hee
zieden enl.
kookpunt ter bepaling van een vast punt voor de fchaal van den therther.
mometer; doèh is dit punt bij eene volkumene
volkomene koking,
koking t en
én bij eenerlei drukking van den dampkring,
dampkring. alleen beftendig.
beftcndig.
palmboomell de nuttigCte
nuttigCce van
KOKOSBOOM. Deze is onder alle palmboomen
allen, weshalve hij ook zoowel ver verCpreid iS f als hij met groote zorg·
zorgsllen,
vuldigheid wordt aangekweekt. Men vindt dezen boom
boo111 overvloedig
tusfchp.n
{f'ést-Indië,, in dfr/ka.
tusfch~n de keerkringen
keerkringen)~ in Oost- en {Fest·lniM
Afrika, in AtHerika
Merika ell op de Zuid:ue-tilalfd~n,
Zflidzte-eilalfr1~It, waar hij aan
allO zee iu
in IOire,
IOiCe, Zlmzan12
l~

~
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eh vochtige gronden ftaat,
fc~nt, en mcc.lcal
V311 z:clve
uitloopt, verdige ell
mccstà! van
t~!ve nitl()opt,
kokosnootcn
en daar
door de·
de zee wordt!n
worden allngefpoeld.
a~llgefpoeld. Hij bereikt
mits de kokosnoot
100obbc!~clftigen
de hoogte van 200 en meer voeten; heeft cenen kHobbelachtigeu
ftam; bladen van 12 voet InI1g
lang en 2 voet breed, en draagt
dr~agt het geftalll;
vnlcluen of
heele
clb:nder rijp worden. De Vr!lciHen
heelc jaar bloerems,
bloefeIlls, die na el!:::nder
nomen zijn bD11a
nooten
bIjna zoo grom
groOt als een kinderhoofd, van buiten met
niet eene
acne
bruin·
gele, vezelachtige huid overtrokken, en veelal van
yan eene eirond
bruin"gele,
h~rd en houtachtig, en
dr:ekamige gedaante. De fchaal is zeer dik, hard
dr:ekantige
kan daardoor gedraaid en gepolijst worden. Aan één !'tengt:!
ftengd zit
een tros van 10 tot 20 zulke noten,
noren, welke, volkomen rijp zijnde,
ziJnde,
voor
VOOl" den N~,;er eenen verfrisfchenden drank, het kalwswater,
kokoswater, en, WnJ;~
WaI;~
neer zij ouder worden, een melkachtig 'lacht
vocht opleveren, waarop' zicht
zich,
zoo men het langer laat ftaan,
fman, eene room verWOllt',
vertoont, waarvan de
de paI111paf.molie komr.
kOIllt. De pit vat!
van de noot heeft in fmank
fmaak vele overeenkomst
m~t onzen amandel, en geeft eene nog fijnere olie è:lll'
d:lll' deze. Zelfs de
vaaewerk
dop VJl1
VJn de noot is tOt
tot velerlei einden nuttig, en dient tot vaatwerk
k11oopel1 enz. van; ter.
en drinkfchalen; ook maakt men er lepels, knoopen
ter"
des zelfs buitenfee
buitenüe vezeien
vezeiell een tJitmuntcndcn
uitmunrcndcn hennep'
henncp' (coir) ople.
wijl deszc1fs
veren,
gccuigcnis van F"oRREST,
vercn, waarvan het touwwerk, volgens de gctuigenis
FUR:REST,
onze fchecpscouwen
rchecpstouwell in fterkte
nerkte en rekbaarheid
rekb~arheid overtreft.
overtrefe. De hladen
hladcn
V;11l
boa:n gebruikt men wc
V:l11 den boom
Wt het bedekken van huizen, tOt
tot zonnefchermen en
elJ zeven.
ja zelfs tot papier. lIet
a:1I1 den
zeven, j::t
lIer merg, en de aan
top des booms weck gewordene houtvezelen
hourvczelen,, verfchaffen
verfchaJTen de eetbare
eethar~
p~Imkool,
p~lmkool, of het palmbrein , en uit de hloem
bloem haalt men den voor.
treffelijken
Negel' flliker.
treJTelijken p;1lmwi.Jn.
palmwiJn, den TmVt1k,
Tmlit1k, welke den Neger
ruiker, ar;rJ.:,
ar~k, en
ten laatree
laatfte azijn verfclJaft.
verfchaft. Men fchrijft
fdu'Ufe aan den kokospalm, ho\"eï~.
teil
hove1~.
dien, verfcheidene
verfcheideue genezende krachten toe; onde~
ollde~ anderen houdt men
de olie cn
en de melk, zoo wel tllhl~ als
nIs nitwend;g
nitwel1d:g gebruikt, voor pijn.
pijtl'''
mIl
f~il1ende
ende middelen, en is een afkooT,[c1
af!wokfcl v:!n ,ten
den wortel dezes booms
bij koorcf-:u
koorrf-:n en
eu buikloop.
zeer heilzaam hU
KOLIBRIETJE, of BLOEMZUIGERTJE
nLOEMZUIGERTJE (Trodtiflls).
(Troclti//ls). De
De" va.
voo
gels, tot dit gcilacht behoorende, zijn
ziJn ongemeen klein'.
klein". Zij hebben
eenen bek ars eene
eeue els, draadvormig err latl'6er
lall'Jer dan de' kop; doch
verrchi11elrde ia
verrchillemle
irr m:mkfeI
mankrel bij de onderfcheidene'
anderfcheidene' {oort'en.
(oorren. De OIrderO1rder~
kaak gelijkt naar
naaf eene
eene" buis, en
el1 wordt door de bovenfk
bovenrce :lfs
nrs ia
in eene
eeue
de' gedaante
gedaame van ccnc
eene pijp heeft,
heefc,
fchecde
fcheedc ontvangen; terwijl de tong de
g~groeide draden hercaande.
dienjes be.
uit twee bij elkander gegroeide
befcaande. Deze dierrjes
zitten eene pracht en fèhoollheid,
fcI1oonheid. welke at het ktmstvermogell
kunstvermogen van
het geoefendst penfeel,
penfeeI, zoowel :r1s
a'ls de fierlijkfte
lierIijkfte befchrijving, verre
groen. rood en blaanw !tunner
l1unner vederen is gelijk aan
overn-efr. Het groen,
zo~ eene
de kleur van gevernisd
g~vcrnisd goud, en doet inzonderheid in de ZO!l
ecne
onhefchrijf'elijke werking: zij zijn tevens zoo teeder
reed er ,• dat zij ligtelijk
IigteIijk
onbefchrijf'elijke
groore boschfpinncn,
boschfpinnen, en niet anders kunnen
kUllnen gevangev:1neene prooi van groote
gen worden, dan door hen met water
watcr te berprengen
befprcngen , vermits men,
zelfs met het kleinfle
kleini1e fchroot
[chroot of fijnfee
fijnfte zand hen ann Hukken
ûukken zon
ZOlt
fchicrcn. Hun voornaamfcc
fchicten.
voornaamfce voedfel befcaat iJl
iIJ het honigfhp
honigf.1p dey bloemen,
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men, bctWi!lk zij even IIls de bijen, door midde1 van hun elsvormig
en vindt deze vogeltjes niet al.
fimveltje, weten op te zuigen. M
Men
leen iIJ het Ztlidelljk. Qf wurm, gedeelte van Amer/Na, mlmr ook ge..
deeltelijk in Cali{or/J;e, en eene foort zelfs in NO<!tka-zolld.
Onder de Kolibrietjes telt men twee
nvee voorname foorten, als: I het
Pliege/t-vogeltje CT. JY1ilJimttt)
fllilJimttt) , hetwelk het allerkleinfte bloemzl1igertje, en van alle tot heden bekende vogelen is; wegende niet meer
dan 30 grein. Zijn nestje beeft geen' grootcrcn omvang, dan eene ok·
kemoot, enbellaat uit booll1wol, en zijne eitjes zijn zoo klein als eene
fuikererwt. Het heeft eenen regten bek, en ecu
eCII glinrterend
glinrtcrend groen, van
onder witaçhtig, lijf, zoo als ook de buitenfte of zijlingfche Haartpensen aaI} den buitcnral1d
buitenral1d wit zijn. 2. I-let Juweel. of Rood;1nm"tige Kolibrietje, hetwelk een onbefchrijfelijk prachtig diertje is.
waarvan het lijf eene groenachtige kleur heeft; het voorüe en bovenfte gedeelte van den kop, als eene robijn, met goudkleurig purper
fchittert, en de keel in glans het gloeijend goud evenaart.
KOLÖRIET. Is dat voornaam gedeelte der fchilder1;.unst, woor.
door ieder bijzonder voorwerp in een fcuk zijne eigenaardige kleur vervcrkrijgt, en tevens met .dc
.de overige voorwerpen een overeenftemmend geheel
uitmaakt. De werking van een fraai
fmai Kolo1"Ïet doet onge!wijfcl veel af J
doch is niet genoegzaam, om de fom en in de teekening te bedekken.
KOMETEN of STAARTSTERREN. Zoo noemt men die !terfierren, welke Ilechts op zekere tijden verrchijn en, gewoonlijk een
flaauw licht verwonen, in ecne
eene foort van nevel gehuld zijn, en
meestal eenen langen ncvelachtigell
fiaart hebben, die altijd van de
nevelachtigeIl !taart
zOllis afgekeerd. De Kometen volgen, in hare beweging, niet, zoo
als de planeten, den dierenriem, maar gaan in alle rigtingen langs
den hemd, en bewegen zich nu eens fpoediger, dan eens langzamer.
Alzoo zij /lechts van tijd tot tijd zigtbaar worden, heeft het biJge..
loof h!!re verfchijning
vcrfchijning nis ecn
een voorteeken van ongelukkige gebeurteni~fcn berchouwd, doch de nieuwere fterrenkunde leert ens, dat
de Kometen hcmel.ligchamcn
hcmel.ligchamell zijn, die tot ons zonllellclfel
zonnellclfel behooren.
Men heeft reedG van meer dan 70, die zich vertoond hebben, ecn
een gederzclver ware baan, of loop, om de zon, met de daardeelte van derzelver
we behoorende beginfelen (elementen) berekend, waaruit blijkt, dat
fDmmige reeds meermalen verfchenen zijn. Hare baan is elliptisch,
en
ascn derzelver tijd van omloop is ver[chillcnd. Z~ loopen, zonder as.
wenteling, om de zon, naar de wetten der zwaartekracht, in lange
eIlipfen, en de grootere neiging van de oppervlakte harer baan naar
naaI:'
tJezelve
de oppervlakte van de ecliptica, of zonneweg, onderfcheidt oezelve
vJln de planeten. De Komeet vlln 1456, 1531, 1607, 1682 en 1759
is een en dezelfde. Zij legt hare loopbnan in 76 jnar af
nf,,en
en zal
in 1835 weder verrchijnen. Die van 1770 heeft 7.ich. ondcr
ond,,! alle, het
l1aast bij de aarde vertoond, welke zij, volgens H'JRRIIARDT, op om~
trent 33°,3°0, en volgens SEJOUR op omtrent 375,00(;, miJ!~Il,
miJ!~n, dus
op ccnell
cenell 6 maal grootcrcn
grootercn aflland, dan de maan van de aard'! !lAat,
13
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,enaderd
J4 ,
~enaderd was 4 terwijl hanrklein!le
bnnrklein!le afllnnd
afftand van do zon nagenoeg
ntlgel'lO~g J
en haar grootfee 108 milJioen
millioen mijlen bedroe.g. De Komeet van 181.
I8q
WaJ merkwaardig wegcns hare
Wal

langdurige zigtbaarheid
ZÎótbaarhcid van Lemem.
Lcmem.
van dat jaar tot Louwm. van hct volgende; alsmede wegens
wûgens èe af.
,ondering van haren
,;ondering
hnren niet zeer
2;eer digten kern van derzelver glinfcerenden
ondcrfte gedeelte van den kern parabolisch omring.
omring_
flaart , welke het onderfee
{taart.
de en in twee tllkken
takken uitliep. Volgens STARKE,
,dflgsóttrg, be~
STARRE.. te ./Jugsburg.
bedroeg de lengte van den fiaart omtrent
omtrellt 800,000 duitfche, de middel
middel...
dellijn van denzelven 860 gcographifche,
gcographiCche, en den kleinf1:cn
kleinfien "mand
jtffiand van
delIijn
de aarde 32 miIlioen
millioen DuitCche
Duitfche mijlen. De lichttlof
lichtnof der Komeet was
zoo lijn,
fijn, dat men er
cr zelfs de fierren van de 6de grootte door heell
zien
zicn kon. BESSEL heeft den tijd van haren omloop op 3,383 jaar
berekend, en HERSCHEL , door z\ine
z~ine groote teleskoop, in haren kern
t:en planeten.ligchaam, met
een
mee den dampkring eener
cener Komeet omgeven,
omgeven.
waargenomen. De Komeet van 18
[8 I 5, door OLBERS ontdekt, ging
den 26!len
26fien van
Vlln Grasm. door het pet"ihe/iu1lI,
periheliu1l1, en hare baan werd op do
de
Sceberg bij Gotha, door NICOLAi
NICOLAÎ bepaald, die den
fierrenwacht, te Sceóerg
lijd van baren omloop op 72 jaar, 206 dagen berekend heeft.
gefieldheid dezer hemel-ligchmnen heeft
heef~
nawurl:undige ge!leldheid
Omtrent de natuurlmndige
nog zeer vele duisterheid plaats. In de oude tijdenhieJd
tijden hield men de Ko ..
meten voor bloote
blooee luchtverfchijnfels
Illchtverfchijnfels ; en eem
eer.c ledert TYCHO DE BRA..
IIE, en inzonderheid fints NEWTON, wiens denkbe.eld,
11&,
denkbeeld, omtrent haren
loop, door aJle,
alle, die reden
redert verfchenen zijn, is bevestigd geworden,
heeft men dezelve als vaste hemel-Iigchamen
hemel-litichamen befchouwd. Voor waar~
waar.
fchijnlijk wordt het gehouden, dat de Kometen uit cene
eene flof
Hof befiaan
befiaan.t
welke door den invloed der nabij zijnde zon wordt opgelost,
opgelost , en in
dampen veranderd, die in den millioen mijlen langen !laaet
fiaan worden
voortgedreven, en door de langdurige verwijdering van de zon dig.
en weder naar beneden vallen. De menigvuldige, ten
ter worden, ell
deele zonderlinge, !leUingen
wczen dèt
dét Kometen, hier
fiellingen omtrent het wezen
aan te voeren, gaat buiten ons. bel1:ek:
benek: alleen merken wij 1I0g
nog aan •
nieuwe· leer ten
tcn aanzien dezer ligch::men wel eens de vreCll
vree$
dat de nieuwe
beeft doen geboren worden
Komeet»t
heeft
word cm , of niet de eene of andere Komeet
dat deze,
kunnen komen,
komen ,dat
deze. dool'
eenmaal, de aarde zoo nabij zoude kUIloen
zamellbotfing,
b~an gerake.
gerake, en haar van het licht der
zameubotfing, bulten hnre
hare bnan
maan ellz.
enz. beroove. Volgens HAT.LElJ
PLACE~ is zulk eene za.
z~
HAT.I.El,f en LA P1'.-ACE,.
menbotfing eener
cener Komeet met de aarde mogelijk; doch de droom
draomen
en
van eenen WHISTON kunnen ons niet meer verontrusten. OLUERS
OLDERS
heeft aangetoond, dat deze zamenbotilng,
zamenbotfing, met de aarde zelve, in
.!1!ZO
lI!!O millioen jaren fleçhts
flechts eens, en eelle
eene nndering,
nadering, den loop der aar
aar...
de
ele !loorende,
fioorende, alleen in omtren~
omtrelJ~ 4
4- millioenen
millioencn jaren
j:1ren kan plaats 11ebben,
hebben,
fiof en haar fllelle
fnelle loop daartoe mogt
wanneer, namelijk, hare ligte flof
In !laat
fiaat zijn; terwijl de komeet van 1770, die volgens SE]OUR, het
Jlaaste
ver...
b~j de aarde was,
was t zich vertoond heeft, zonder merkelijke ver
naaste bU
anderingen te weeg te brengen.
KOMIEK. In de 'Verklaring van het
bet Komieke hee(e
heefe men tot hiertoe

aanaall-
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aanmerkelijk verfchild. Wanneer wij echter, zoo als de aard van
vJ!n het on·
derwerp met zich brengt, door het Komieke het IPottJclJtige
jpotaclttige verfban,
verl1:aan,
dan zullen wij hierdoor reeds van zelven
zeI ven op het fpoor geraken tot ee~
De
ne nadere verklaring van deze uitdrukking. Spotachtig is, namelijk, dat~
geen, hetwe!k niet met een ernftig oogmerk, maar alleen uit fpotternij
gefchiedt; zoooat het
hct Komieke, zoo als hieruit blijkt, tegen het ernftige
fLige of treurige overftaat. Wanneer de ernst daarin gelegen is, om
hU
bU iedere handeling de doelmatigfte middelen, en de meest gefchikte
aanwending van tijd, aan den dag te leggen, dan volgt hieruit reeds
van zelve, dat het Komieke uit eenc
eene geheel verkeerde keus en aan·
aan.
wending van middelen en tijd, ter bereiking van het een of ander
doel, moet geboren worden; en dit is dan ook, naar ons gevoelen.
de eenige ware en voldoende verklaring van het Komieke. Door
ernst verfcaat men datgeen , wat ons opecne
op -eene doelmatige, zich niet
tegenfprekende, wiJze, en langs den regt en weg, tot het voorgeftel..
legenfprekende,
de oogmerk kan leiden; door het Komieke, daarentegen, dat op de
regengeftelde wijze gefchiedt, dat is, wamoe juist de tegenftrijdig.
legengeftelde
(te en onzinnigfte middelen worden gebezigd, om zijn doel te trefDeze verklaring meen en wij.
fen. De1.e
wij, dat de meest juiste en voldoende
is, omdat zij alle proeven kan doorftaan , en op
ol' alle mogelijke voornechts
beelden kan worden toegepast. Van de laatften zullen wij hier flechts
tor het lag.
eene aanvoeren. War
Wat is de rede.
rede, dat wij genegen zijn tot
lagehen, wanneer iemand, die ons voorbij gnat,
gaat, valt 1 Volgens onze
boven gegevene verklaring het volgende: hij, die langs de fhaat
femut gaat.
doet dit met oogmerk, om zich naar de eene of andere plaats te bebe..
geven, ter
ret' verrigting zijner zaken, anders zou hij natuurlijk zijn te
buis gebleven. Terwijl hij nu dit zijn oogmerk wil uitvoeren, vale
valt
hij, dat is, hij doet juist het ondoelmatigfte,
ondoelmatigCre, wat hij in zijn geval
doen kan, in zoo ver hij, namelijk, door' het vallen in het gaan, en
daardoor in het volvoeren van zijn oogmerk, ten minfte eenigerrnaeenigermate, verhinderd wordt. Het
Her is derhalve de vol[trekte
volftrekte ondoelmatig.
ondoelmatig..
heid, welke hieruit Ol\t[raat,
olltftllaç, die ons zoo verkeerd toefchijnc,
toefchijnt, dat
wij er over lagchen
lagehen moeten; en dit zullen wij zoo veel te
re meer
doen, naar
nallr mate degene, die valt,
vair, fpoed fchijnt te hebben. Hetgeen ons echter
echrer doet
doer Ingcben,
Iagchen, of het belagchelijke,
be/agç/zelijke, is juist het KofcI1ijnt ons voorts komieker toe, dan wanneer iemand.
iemand,
mieke. Wat fchijm
die zich op eenen [toel
Croel meent neder te zetten, dikwijls zeer langzaam en bedaard er nuast
naast op den grond gaat
gttat zitten. Is er wel let;
leta
ondoelmatiger te bedenken dan dit? En juist om deze reden komt
-ondoelmatiger
ons zulk eell
een geval zoo belagchelijk
belagchelUk voor. Zelfs ons zedelijk gevoel,
dat ons verbiedt, om ons over het ongeluk van onzen medemensch
te verheugen, wordt door de neiging, om alleen het
hee zuiver doel, ontbloot van alle per[oonlijke
perfoonlij kc beI:mgl1:elling,
belanglleIIing, in het oog te houden, on.
derdrukt; en hoewel wij door eene veelvuldige ondervinding weten,
clat
«lat de menseh, in de
Je beide opgegevene gevallen, zich dIkwijls
dikwijls zeer
gevaarlijk kankalr kwetCen, werkt nogtans
nogenn, ons veffiand,
verfiand, dat zich
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door het ondoelmatige dier gevallen eenigermacc beleedigd gevoelt,
flerker dan de zedelijke wet, welke ons voorCchrijft, om met het
ongeluk van onzen natuurgelloot luedelijdcn te hebben. (Zie verder
nURLESK.)
KOMPAS, De uitvinding van dezen getrouwen gids der zeelieden,
opJ den wijden OCeal111 , is voor de iClJeepvaart en aardrijk. kunde ,
en over het algemeen voor de beCchnving des mClJschdoms van het
JlOogf1:e belang. Wanneer en waar, echter, het Kompas het eerst Is
llÏtgevonden, houdt nlcn nog voor onzeker. Sommigen fchrijven
Cchrijven de ..
Zj! uitvinding toe aan den Ita/ir/an, FLAVJO GlOJA,
GIOJA, van .dll1olji; nndçren aan de Chi:lczm, vnn welke de .drabi('l'CIJ
.drabierCIJ haar naar de Wes~
terCche I:mden zouden hepbell overgebragt , zoo als VOOr weinige jaren Dr• .TOSEPH IÜGER,
HAGER, hoogleeraar
hoogleera:Jr in de Ooster[che
Ooster[chc talen te P'11'iu,
in eene verhandeling, getiteld: Memoria [ui/a BlJsfola OriclItale, ge.
wtcht heen :Jan
aan te rooüen; terwijl de heer Azv NI de eer dezer uitvinding zoo\Vel aan den eerfielJ. als aan de IaatHen ontzegt, en die
aan zijne lanclgcnomen, de Franfchm,
FranfchC1J, toefehriJft. Wat hiervan zij;
dit alleen weet men, dat de Fran[che ;::cciieden, in de twaalfde eeuw,
reeds van een KOlllp8~ gebruik Ilwakten onder den Ilaam
naam van Mar;COn fpiIleüe
niere, of Mprilletlc, W3nneçr ç1e naald op eOn
fpilletje draaide, als
ook ,çla~
,pa~ zij die nnald
naald lIog vroeger, drijvende op het water, gebruik..
ten, en dan aan deze!\'e den 11 aam van C.'1lamite
C.'1It1lJlite , of GrclIouille re,-..
tI! (kil~vorsçh) gavçn.
Sedert hebben, inzonderheid, de E/lgd[c.'Jen en Ilol!.:mders,
IJoI!.:mders, aan het
Kompas aanmerkelijke verbeteringen tOegebragt , en heeft men aan de
cerfien deszelCs
deszelfs zwevende ligging, en aan de laat!lell
laat!lcll de namen der
wereldllreken op de windroos te danken. IIet wezenlijkst
wezcnlijkst gedeelte
van het Komp~s is de op een dun [pilletje zich vrij bewegende mag..
Jleemaald, die de kracht van den zeilfieen, waarmede zij bcfireken
is, bezit, om met de voorlle pUilt, of lelie, altijd naar het Noordep. echter met eenige afwijking, te wijzen. Is het Kompas bijzol1~
den.
der voor de ~eevaart gefchikt, dan heeft het de volgende inrigting.
1,)e magneetnaald is een platte regthoek, ter breedte Vim onltrént
olJltrént ·l4
ep ter dikte van ';0 duim. Derzelver beide einden worden zoo af..
en
gepunt, dat zij in eellen fiomp~n hoek te 7..amen loopen. In het mid.
midden doorboort men de naald. en plaats~ boven de gemaakte opening
eenen hollcll, boven hare oppervlakte uitfiekenden, cilinder, die boven
~l1et cellen uitgeholden, wel gepolijsten aga:ltilcen geOoten
gel10ten is. Hierop
wordt de naalçl tusfchell
tllsfchell twee ronde, bordpapiere dekCeis vast ge..
l1echt, welke de (cheeps- of willdr~os uitmaken, waarop eene
cene !lef
Plet 32 Hralen, d~ windfireken aanwijzende, geteekend is, C11
e11 waar
wnar
bij de voorfte pUilt
punt van de naald altijd naauwkeurig
nauuwkeurig naar het Noorden moet gerigt zijn. De rand der roos wordt in 360 deelcn, of
graden verdeeld, en de naald met hpar fiaafje en verclcren
vercleren toctlel
tactlel
in cene ronde ](('peren doos geplaatst, welke door cenen ring o111geven
0111geven
wordt, \vuuri 11 zij zich vrij beweegt. ])eze ring beweegt zich mede
ge-
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gthecl vrij in cenen groocen, benedenwaarts loopenden , balven cirkel, welke op eenen voet rust, rondom welken het geheeIe werktuig zich onverhinderd laat omdraaijen. De windroos echter draait
Iliet mede, omdat zij aan de naald vast is, die haar, door derzelver
befiendige rigting naar het Noorden, dit belet. Het ophangen van
het Kompas in eellen zwevenden ring maakt, dat het, onder al.
Ie de bewegingen van het fchip, altijd, eene horizontale rigting beo
houdt. De voet wordt voorts aan den grond vast gemaakt, en het
l<ompashuis var. boven met een glas bedekt. Het {luren van het fchip
Jla3f het Kompas vordert zeer vele kundigheden, die voor cellen be_
,kwamen fiuumlan onontbeerlijk zijn.
KONGER-AAL. (lI1uraelia-Conger L.) De Konger is een ondergeflacht, door CUVIER onder de hfuraeIJae gebragt. De kenmerken vao
dit foort zijn: de rugvin, beginnende boven de borstvinnen, en de bovenkaak, die veel langer is dan de onderkaak. Dij de ouden is de Konger
reeds bekend geweest: ARISTOTELES, OPI!II\'US, en PUl\'IUS hebben vag
dezen visch gewag gemaakt, en omhelsden, wat zijne voortteling betreft, hetzelfde gevoelen als omtrent de JJ;lurael1a, waaromtrent de hedendaagfche Natuurkundigen in hetzelfde denkbeeld verkeeren. De jOlIge kongers zijn van de liJ. anguil/ae niet dan door flaauwe kenmerken
onderfcheiden; zij zijn in het algemeen witter, en hebben onder aan
den buik groote vlekken, die nog witter zijn, en men bij de andere
Jlooit ontdekt. Men vindt deze visfchen in de zeeën van Europa ~
Azië en Amerika, tot op de Au/illes, en vangt dic meest aan de mon.
den der rivieren, op dell bodem der zee, waar zij zich gemakkelijk
in het flik verbergen. Zij zijn bij' uitaek vraatachtig; leven vall
visfchen. Mollufcae en Crustacae, eu fparen zelfs hUll eigen fooft niet:
inzonderheid azen zij de op doode dieren, cn men kan zeker zijn, de..
ze visfchen daar aan te treffen, waar men dezelve, of flechts bloed~
heeft nedergeworpen. Men vangt den Ronger-nal op dezelfde wijze als de M. aIJguilla, en dikwerf in eene ongeloofelijke menigte.
liet veroorzaak~ aan de visfchers menigmaal zeer vele moeite de groote
Rongers te vai1gen~ delvijl zij zich hardnekkig verdedigen, en zich
aan fieenen en andere vaste ligch;tmen zoodan ig met hunnen fiaart
Jtwmen vnsthoupen, dat zij zich liever de kaken laten afrul,ken dan
los te laten. Deze visch ma:ikt bij fommigen eell goed voedfel uit;
maar daar zij gewoonlijk zeer vet is, heeft men tot derzelver vertee..
J"ing cene goede maag noodig. Onder den naam van Anguil/c de
mer, komt deze visch veelvuldig te Pari.is op de markt voor.
Op fommige kusten, waar de bevolking niet toereikende is, om
l1et groot aamal te nuttigen, worden deze Konger.alen gedroogd en
verzonden: men haalt er tot da: eiI;de het ingewand uit, ell houdt
de holte door fl:okjes open; maakt vervolgens langwerpige en diepe
inrllijdingen op den rug, ell h~ngt ze :Jan den itnnrt aan takken van
boom en. In de dric eerfl:e zomermaanden is deze viscllvangst het
gelukkigfie. Meu zegt, dat de KOllgcr-aal zich van groOte vis.
I 5
fchen
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fchen weet meester te maken door hun het ligchaam, even als de
J)Dtl cOl1jlrictor Z:1am re drukken. Hij zelfs wordt menigrollal eeno
prooi van groote CmstacerJ.
KONINGSBERGEN. Voormali~e hoofdll:ad van het koningrijk
pruüfen, thans van de provincie Oost-PruisfeIJ, en het regeringsdis.
uier Konil1gsbergen; eene beroemde koopll:ad, voorheen tot het Han"
fe:ltisch verbond behoorende. Zij ligt aan den mond van de Pre.
gd, waarover 7 bruggen leiden, in het Frifclze-Haf; heeft, de 13 voor
fieden er onder begrepen, !l mijlen in den omtrek, binnen welke
ruimte zich echter vele tuinen, akkers en een meer bevitlden; bevat
omtrent 66,000 inwoners, waaronder vele Jodcn; voorts eenebe·
zetting van 7,000 man ; en een oud koninklijk flat, dat op eene
hoogte ligt, met 180 vertrekken, waarvan echter een groot gedeelte
onbewoonbaar is. Ond(!r de 13 kerken, welke men in deze fiad
vindt, is de domkerk mer haar fraai orgel bezienswaardig. De Hooge
khool, in 1544 door den markgraaf AT.BRECHT I, hertog van Pruisfen gell:icht, en daarom ook Academitl Albertina genoemd, heeft
.~!! hoogleeraren en eene boekerij, die, onlangs met de koninklijke, die
van den raad, de Brareinfche en de Wallenroodfche venneerderd, bij.
kans uit 5°,000 boekdeelen befiaat. Ook heeft men er, buiten de haD ..
ge fchool, nog 7 gymnn!iums, onder welke het Collegium Fredericia.
bijzonder uitmunt, 3 lyceums, I feroinarium , een infiituut voor
dooffiommen , blinden, en onderfcheiden geleerde gezelfchappen.
De vesting Frttierichsbttl'lJ met hare kerk en arfenaal ligt voor het
Kl1riphof, zijnde dit het voornaamlle gedeelte dcr ftad. Offchoon de
Pregel bij de fiat! eene diepte van IS voet heeft, kunnen echter
zwanr geladene fchepen, uit hoofde van eenige zich daarin bevindende
droo~ plaatfen , dezelve niet nadcren, en moeten dus in PiIlau, de
haven van f(.oningsbergen, blijven liggen. De handel en de fabrijken
zijn er van het grootll:e aanbelang.
KONINGST:&IN. Eene beroemde en welligt onoverwinnelijke ves..
tlng in tien Jlfciszncr-kreits, benevens een fiadje van gelijken naalD
aan de Elhe, niet ver van de Boheemfche grenzen. Zij behoort tot
bet koningrijk Sakfen , ligt op eenen berg, die eene hoogte van 900
el boven de oppervlakte van de Elbe, en eenen omvang van een
groot half uur heeft. Dcrzc1ver bONW werd in 1589, onder den
keurvorst CHRISTIAtlN I, begonnen; do eh in 1731 eerst geheel voltooid. Men kan haar flcchts van eene, wel gedekte, zijde naderen, dezelve niet ondermijnen, of van de omliggende bergen befchie.
ten, noch uithongeren, omdat zij niet alleen telkens van genoeg·
:zamen voorraad van leeftogt kan worden voorzien, maar ook geIloeg bouwland, en ook hout, in de hooge vlakte heeft, om de
kleine bezetting behoorlijk te kunnen verzorgen. Bovendien heeft
zij nog eene bron van 586 el diep, en kan zoo wel het beneden
liggende fiadje. 318 ook de Elk, met haar gefchm befirijken. Zij
bevat gewoonlijlc 600 bewoners J waarvan meestal 400 toc den krUgs..
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.tland behooren, en allen handwerken oefenen. Onder de voornaam.
!te merkwaardigheden dezer vesting behoort het tuighuis; het zoo.
genoemde pagebed (een fmal gedeelte van den muur, waarop eens
een page zoude geflapen hebben, zonder er af te vallen); het
groote wijnvat, 3,7°9 Dresder emmers kllllllende bevatten; de kerk,
de kelders, en de tegen over haar liggende zeer hooge berg Lilienjlein.
De zoogenoemde Georgenhurg dient tot eene bewanrplaars voor !l:aarsgevangenen, en in ecnen oorlog worden de archivell en andere kost.
baarhede\1 op Koningsjlein geborgen.
KONINGSSTOEL was bij de oude D1Ji!f~hers een verheven
plein onder den blooren hemel, alwaar door den graaf of opper!l:en
regter des zondags geregt werd gehouden; insgelijks een gebouw van
fteen bij Rheims, waar te voren de nieuw verkozelle ROQmfche
koningen en keizers telkens openlijk .uitgeroepen werden.
KONSTANTlNOPEL. Door de Oosterlingen Conjlantinll of Con..
pantinia, anders ook door de Turken, Istambal (dat is in de flati)
genoemd, werd door KONST/lNTINUS den Grootet, , op de plaats van
het oude Byzantium, op 7 heuvelen gebouwd, en lil:!ar hem ge.
noemd. Zij was tot 1453 de hoofdplaats van het Oost~Romeinfche
en is het federt tot heden die van het Turkfche rijk. Zij ligt
pog aan de EuropiCche zijde op 4Jv J', 27" N. br., en op 26°, 31
~S" lengte van PariJs. aan de zee-engte, waardoor· E.rDpa van Azië
gefcheiden~ en de Zwarte- met de Middel/andiche zee vereeDigd wordt.;
)leeft, behalve de voor!l:eden, (waarvan Pera, waar de Europifche
gezanten I en Ca/ala, waar de buitenlandfche kooplieden wonen.,
de voornaam!l:e zijn),
geographifche mijlen in haren omtrek; telt
thans niet meer dan een half millioen inwoners, waaronder zich eell
groot aantal Griekfche en Armenifche Christenen, als ook vele Joden
bevinden, welke, behalve van de fabrijken , van den handel en van hee
hof be!l:aan. Konflantil1ope/lleeft eene fchoone haven, die de ouden
als het middelpunt van allen handel, als ook vao allen rijkdom befchouwden, en Chryfokeras, of den gouden Hoorn, noemden. De !l:ad
heeCe van buiten, door hare paleizen en moskeen , een prachtig aan.
$Zien, waarmede zij van binnen, echter, weinig overeenllemt. De
flraten zijn lneestal naauw, morfig, krom, en zonder plan of orde
lIangelegd, en de huizen laag en grootendeels van hour gebouwd;
terwijl men allerwege groote , ledige plaatfen vindt, opgevuld met
Jl.lfnen vao brandfcichtingen, en enkelde, hier en daar ver!l:rooide hui~en, door de verwoestingen der pest ledig geworden, welke plaag
jaarlijks alleen uit Egypte wordt overgebragt , en bij mangel aan alle
~egenmidde1en onderhouden. Voor het overige is de lucht te Kon.
paf/tinopel gezond. De zomerhitte wordt er, door de winden. van
den kant der Zwarte zee komende, getemperd; doch hier door wordt
()Ok dikwijls een fpoedige en gevoelige overgang van W311l1te tot
koude veroorzaakt. De !l:ad wordt door cenen mUllr omringd,
in welke zich, niet ver val! de zce, het flot der :,cytll Torem vertOOllt;

!2f

140

KON STA N TIN 0 PEL.

toont; doch wnarvnn eenigen door de aardbevingen van 1754 en
1766 zijn ingef1ort.
Onder de merkwaardige gebouwen van KonfllllJtinopel behoort bet
Sera;. De Turk[che naam is eigenlijk Serai (flat), en de Turkm
noemen het ook wel, in onder[cheiding van andere floten, Padishah
Serai, bet keizerlijk flot. lIet heeft eene heerlijke ligging: ten ZuidOosten heeft het den zeeboezem van Niccaca, Azië, en inzonderheid Selltar;, en ten Noord oosten de fchoone landsdomven van
bet kanaal, uit de Zwarte-zee komende, benevens de voorf1eden
Toplttlna • Pera en Galote, die zich aan den bergkam verheffen.
I-Ie~ vormt, met den tuin, eene matiJ:e fiad , door eenen hoogen
muur omgeven, die aan de zijde van de kanalell met ge[chut bezet is,
hetwelk bij de wandelingen des keizers, en op cnbare vreugde bedrijven, gelost wordt. Het Serail heefe 3 poorten. Die, welke naar het
eer(te plein leidt, heeft aan beide zijden nis[en, waarin de hooCden
der tetegt geftelde !taats-misdadigers en verflagen vijamlen worden ten
tOon gcl1:eld; en op dit plein vindt men de munt, de hoofd-moskee, een
ziekenhuis, en bet oude tuighuis, of de I,erk van de H. IRENk:. Door
de tweede poort gaat men van dit naar het tweede plein.. de plaats,
waar de Viziers worden te regt gefield, en aan welks Iinkerz\ide de
Divan van den Grooten Heer en de fiallen, en aan de regterzijde de
keuken-gebouwen g-evonden. worden. Dit plein is wel kleiner, maar
franijer dan het eerfte, en heeft in het midden ccne fontein ~ welke
door cypresfen en wilde moerbezie·boomen overfchaduwd wordt.
Van hier komt men op het derde plein, dat flechts door Turkm, en
ook dan all~en mag betreden worden. wanneer zij ten have beboo..
ren, of derwaartS zijn geroepen. Alleen de gezanten komen door
cenen bedekten gang in de gehoorzaal des fultallS, die zich in het
billDenfie of eigenlijk Serail bevindt, dat wel prachtig. maar klein
en fomber is. DI! boekerij, wa!lrin vele Griek[cfJe en Latijnfche
ltandfchriften gevonden worden; de fchatkamer, de baden, de H(Jrem
en de tuinen vervullen de overige door de muren ingeflotene ruimte van het Serail; doch van de inwendige inrigtingen van den Harem,
bet verblijf der vrouwen van den keizer, l,ent men weinig. Behalve
dit hoofd.ferail is er, in het midden van de !tad, 110g een oud, door
MAHOMED II genicht, waarin de vrouwen en flavinnell van den
Grooeen heer, na zijnen dood, worden opgefloten, om zijn overlijden
te betreuren, voor zoo lang zij uiet huwen.
De Moskeen behoorenonder de voornnaml1e bouwkundige ge ..
c:1enkfiukkell van het tegen woordig KOtlflolltinopel. Zij zijn in 3 klas.
fCIl verdeeld, waarvall de keizerlijke de voornamllfie zijn, en alleen
in de eerfie fieden des rijks gevonden worden. In de hoofdl1ad telt
men Vlm deze alleen 14, waaronder de voormalige kerk van de H. SoPIIIA, door JUSTIt\IANUS gellicht, de oudi1:e en merkwaardigl1e is.
De koepel rust op pilaren van ollderfcheiden marmer; de vloer is
met porphier ~11 Fé:t-dc antico ingelegd, en met kostbare tapijten verf] CId.
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tierde Andere Moskeen zijn door Viziers, Pach:l's en :mdcre rijk9groocen gebouwd, en van deze zijn er in f{otJjlm1fitJopei meer dito !lOO.
l\1inder beduidende tempels zijn de lJfosdredis, waarvan er zich in
de hootä!l:ad en voor!l:cdcn Ol1ltrenc 300 bevinden 1 en die men als
openb:tre kapellen kan aanmerken. Gecn Turk mag in eene Moskee
begraven worden: dit verbiedt de KorafJ uitdrukkelijk, zoo als ook
alle openbare gebeden voor afge!l:orvenen. Uit dezen hoofde heeft
men in de nabijheid van dé fiad kerkhoven, waarvan eenigcn na:tr
een park gelijkcn, eIi allen met boomen, inzonderheid met €ypresfen beplant zijn. Behalve de kerkhoven voor de TurkC11, zijn cr ook
voor de Grieken, Joden, Katholijken en Ár11leniers. Ieder fulmn laac
echter, voor zich en zijne kinderen, ter zijde eener keizerlijke moskee, eene dooden-kapel bouwen, waartoc de moeder-fultllne een gclijk regt heeft. Over het gewelf, waarin de Iigchamen geplaatst wor.
den, !l:aat de toerusting van een lijk met eene kist, die met gouden
floffe overdekt, en met tralicwerk omgeven is. De graflleden der ful.
t~nell en prinfen ondcrfcheiden zich door cellen tulband van MusJe·
Ibl, die boven aan de zijde van de kist /laar. Deze kapellen wordea
door lampen verlicht, die den geheelen nacht branden.
Behalve de Moskeen heeft men in KOI1f1antiTlopeJ 23 Griekfche, 4Armenifche, I Rusfifche en 9 K:ltholijke kerken; 130 openbare ba.
den; vc!e fynagogcll, hospitalen en liefdadige inrigtingen; II akademiel1,
alwa~r, op keizerlijke kosten, meer dan 1600 Ttlrken voot de be.
dicning van kerk en fiaar gevormd worden; 518 hoogere leerfcho..
len, waar men onderwijs om niet ontvangt; ]300 kinderfcholen enz.
VoortS zijn hier karavanfera's; fchohm voor de wis- en zeevaarckun.
de; Turkfcbe, Armenifche en J oodfche boekdrukkerijen; J 8 open.
bare boekerijen; leder-, zijde-, katoen- en Iinnen-fabrijken; bekwn..
me juweliers, goudwerkers, borduurders enz. De handel is van groot
belang, en meestal in de handen der ÁrllJeniers, .Joden cn Grieket1.
KONSTANTINUS. (C. FLAVlUS VALERlUS AURELlUS CLAUDIUS)
De eer/le onder de Romeinfche keizers, die tot den Christelijken
godsdienst overging, en denzelven daardoor tot eenen fulats-godsdienst
verhief. Deze flap, waaraan waarfchijnlijk niet alleen fiaatkunde en de
wanhopige coc!l:and van het oogenblik. maar ook opvoetlil1g t'I1 zijne
reeds voorlang verkregene kennis van het Christendom aandeel badden, deed hem- bij de Christelijke fchrijvers weldra den naam "ao
KONSTIINT1]N den Grooten verwerven, en men moet erkennen. dltt
hij dien. ten min/le, met even veel regt verdiende, dan menig all_
<Ier vorst, aan wien deze bijnaam gegeven werd. Zijne regering was.
althans voor de Romei:zcn zoo weldadig, :tls die van AUGUSTUS;
e!l zoo al de gevolgen derzelve niet duurzaam w:tren, moet (tit nict
:tan dcn keizer, maar aan de onhcrflelbare wonden worden CO'egefehre_
ven, waaraan de Romeinfche frant, reden het bei1:uur van zoo meni~ onwaardig beheerrcher, geleden had.
KONST IINTIJN, na den dood zijns vaders ~ in llet jaar 306 onzer
tijd.
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tijdrekening, door de foldaten tot keizer uitgeroepen t weigerde
weig~rde GA.
GA~
LERIUS hem den titel van AUGUSTUS, en bewilligde hem alleen dien
LERlUs
KÖNSTANTIJN nam desniettegen[taande
desniettegenCtaande de landen zijns
van Caefar. KONSTANTJJN
~aders , GaiHe,
Gallié, Spanje en Brittanje, in bezit, trok over den Rijn;
\laders,
verftrooide
Frimken, die Game
ventrooide de Fra1lken,
Gallie verwoestten; keerde hierop zijne
floeg zijn leger onder de muren van Rowapenen tegen MAXENTIUS; {loeg
ftad, waàr hij allen in vrijheid
me, en trok zegevierend binnen die fcad,
ftelde,
Helde, die door de onregtvaardigheid van MAXENTlUS
MAXENTlUS gekerkerd wawa.
ren, en kwijt[chelding
kwijtfchelding verleende aan diegenen, die partij tegen hem
gekozen hadden. De [enaat
fenaat verklaarde hem hierop tOt
tot eerf/en
eerflen AuGU STUS ( opperfce keizer) en tot Pontifex maxima!,
GU
maximas, waaroo
waarna in het
hee
volgende jaar 313 het merkwaardig edikt van KONSTAN1'INUS
KONSTANTINUS en LIJ
LI'"
CINIUS, ten voordeele der Christenen, verfcheen. Een ieder werd
Om zoodanigen gOdsdiènst
godsdiènSt te belijden, als hij den besten
vrijgelaten, öm
oordeelde , en
cn den Christenen
Cbtistenen werden de goederen terug gegeven.
gegeven,
welke men hun gedurende de vervolginge11
vervolgingen Ontnomen
ontnomen had; terwijl zij
niet alleen llie~
openbare ambten niet mogl1ie~ vervolgd, maar ook van op€nb:tre
ten uitgeOoten
uitgelloten worden. LICJNlUS,
L1CINlUS, aart
aaI1 de dochter van
vnn KONSTANTf]N
KONSTANTf}N
gehuwd, en jaloersch op den roem zijns fchoonvaders
lchoonvaders f~ beproefde
wel derzelver vervolging op nieuw, doch met geen ander gevolg.
dan dat hij door den lántften
geOagen, ein..
htlltften tot
toe tweemaal toe werd gellagen,
delijk
handen viel, en In 373 gewurgd werd.
delij k bij Chalcedon in zijne banden
KONSTANT1]N,
Ooster[che en Westerfèhe
KONSTANTJjN, nu heer van het OosterCche
Westerféhe rijk, bebe.
voornaamfte zorg aan hee
het bevestigen der openbare rust en
{teedde zijne voornamufte
verfcheur..
de uitbreiding van den godsdienst. Hij ontwierp voor het verfcbeur.
de rijk een geheel nieuw regeringsftelfel, dat voor desze1fs
deszelfs toenmali·
toenmali.
we!l:and vnn
uitgebreid!l:e nut was; de inwendige rust verzegen toe!l:and
van het l1itgebreid!l:e
kerde; den inval van buitenlandfch
buitenlandrch e vijanden moeijelijk maakte; de
fiaatskrachten meer in één punt vereenigde, en het overzigt van het:
geheel ongemeen bevorderde. Bijzondere wetten, die 's keizer$
menschlievend hart eer aandoen, Waren bedacht, om de diep gezon.
kene zedelijkheid te herllellen
herltellen ; doch het algemeen zedenbederf was
zoo groot, dat zij de bedoelde uitwerking niet konden voortbrengen.
Zoo
Hij veroorloofde de Christenen, om ten
[en koste zijner domeinen kerkene te bouwen; beriep de kerkvergadering van Ar/es, om aan de
fcheuring der Donatistcn
DOllatisten een einde te maken, en in 325 een ander
ConciJiul1Z oecumenicurn,
Conciliu11Z
oecumenicu1l1, dat te Nicea
NicM in Bithytlie
Bithytlic bijeen kwam, ea
en
waarbij hij in per[oon
perfoon tegenwoordig was.
Voor lang had
bad KONSTANT1}N
KONSTANT~N reeds het plan gehad, om eene ftad
fl:ad te
bouwen, ten einde den zetel der regering derwaarts te verplaatfen,
verpJaatfen, waarloe
toe hij te Byzantziul1Z,
ByzantZÎutn, in Thracië, in 329 den grondllag
grondflag legde. Zij werd
niet voltooid voor in het jaar 334, en naar hem Konf/aTitinope1
Konflatltinopel genoemd;
doch KONSTAr-óTJJN
KONSTAr;TJJN had van dit blij\7end
gedenkftuk van zijnen
blijv-end gedenk!l:llk
Zijnen roem
flechts weinig genot, alzoo hij in het jaar 337 1l:ierf. Hij beminde nevenS de wapenen ook de wetenfchappen, die hij wezenlijk begun1l:igde;
begunfl:igde;
eu
en men vindt in EUSEBIUS verfcheidene proeven vall
valt zijne
tijne geleerdheid.
gele.."I'dheid.
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KONZENIL]E, of KOCHENIL]E. (CacctJs cactus opuntltJt, L.)
(lok wel fcharlaken-worm genoemd ~ is de fchildluis van den fak~
kedistel, of India:lnfche vijgenplant. Men kan dezen worm bij de
gewone wandluis vergelijken , doch met dit onderfcheid, dat hij
niet zoo plat, en het ligchaam meer eirond is. De Kochenilje ..
worm behoort oorfprollkelijk in Mexiko te huis, en men vindt hent
aldaar op verfchiWwde [oorten vah den Cacttls, dien men hierom
in verfcheidene plantagien teelt; doch wordt ook thans op andere
plaatfen van Zuid-Amerika, alsmede in Spanje gevonden. De ongevleugelde wijfjes teelen driemaal in een jaar voort, en nerven, wan"
neer zjj hunne jongen ter wereld geb ragt hebben, na weinige dagen.
Van het eerile broedfel neemt men alleen de moeders weg; bij her:
tweede ook de volwasfene jongen, en bij het derde verzamelt men aIJ
les , omdat als dan de winter op handen is. De laatile inzameling
geeft dus verre weg de l1echtlle Konzenilje. Men heeft berekend,
dat tot één pond van deze kostbare vc:rwllof, die zelfs het hoog
geroemde purper der ouden overtreft, meer dan 70,000 van gemelde infekt en vereischt worden; en echter voert men jaarlijks wel een
millioen ponden naar Europa over. Zij behoudt hare verwende kracht.
offchoon zij mecr dan 100 jaar oud is. en geeft het duurzaamfie fcharlaken., karmofijn. en purper-rood; terwijl tevens eenige lakken, zoo
als ook het Florentijnfche, en het dure karmijn, duuruit bereid worden.
Voor dat dc Konzcnilje in Europa bekcnd was, behielp men zich mee
de eijernestcn vun de fchildluis, of andere veel minder fchoone roode vcrmoffen , tot na de ontdekking van Amerika, en toen kende
men zelfs, bij hare eerfie invoering, derzelver oorfprong niet, maar
hield ze voor den blocfem of vrucht van een gewas. Naderhand
leerde men eC!1ter, dat deze voortreffelijke verwfiof uit verdroogde
kleine infekten bellond, hetwelk in het jaar 1729, door den heer
RVISGIIER te Amjlerdam, zelfs geregtelijk, bewezen werd.
KOOLSTOF. De kool of Koolftof is een enkelvoudig brandbaal'
ligchaam, volkomen ontfmeltbaar en vuurvast in alle dierlijke en plant.
nardige brandfioffen aanwezig; het zuiverts echter in den diamant; vormt
met de zuurfiof vereenigd, eene lucht, waaraan men den naam van
vaste lucht gegeven heefe, doch die beter kooljlofzure lucht geheeten wordt. De Koolilof maakt bijna alleen de vaste grondllof der gewasfen uit; en van hier, dat zij ook, bij de ontbinding bij alle plant_
aardige en dierlijke zelfsfiandigheden door het vuur, overblijft. Met
ijzer vereenigt, vormt het fiaal en potlood.
KOOLSTOFZUUR. Volgens den kundigen LAVOISIER, verbindt
zich gedurende het verbranden van eene kool, de zuurfiof met de
koolfiof, tot koolfiofzuur. De voorheen met de zuurfiof verbonde..
ne warmteftof wordt daardoor vrij; en van hier, dat bij verbran.
den \'an een ligchaam, tOt kool , licht en warmte ontilaac. De
kool- en de zuurfiof worden door een gedeelte van de warmte.
flof, die zij opnemen en binden, luchtvormig , en vormen de koolflof.
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fiofzure lucht, die even als de fiiklucht voor hN dictrlljk leven ddodelijk is; en alle verbranding' uitdooft. Zij is zwaarder dan de dampkring-slucht; heeft de eigenfchàppen van een zuur; Wordt door het wa..
ter opgenomen, en geeft aan hetzelve eenen prikkelend en fm aak, dien
wij bij vele 111ineral~ wateren waarnemen. (Zie verder DAMPKRING).
KOOPVA.'\RDIJ-SCHlP. Is een zoodanig fchip, hetwelk alleen
bef1:emd is, om koapmansgoederen, met de daartoe l:Iehoorende perfonen, over zee te voeren. Deze fellepen verfchillen zoowe1 in maakfel als in grootte. en voeren ook onderfcheidene namen, als: barken
feloeken, g'alj oenen, gailIasfen, oost-indievaarders enz. Wanneer vele
koopvaardij-fchepen zich bij elkander bevinden, noemt men die te zamen eene koopv.1ardif-vloot, en voegt er de plaats harer bef1:emming
bij, als: de Oost-Indifclte, Braziliaanfc,~e, de zilver-koopvaartüjvloot enz.
KOORTS. Is eene ziekte, die het geheele bewerktuigde genel
aantast, en zich telkens door de volgende, wezenlijl{e verfchijnfel9
openbaart: I. verandering in het gevoel van warmte, zoodat de zie..
ke koud of huiverig is, rilt en fomtijds klappertandt, b. v. bij ieder
aanval van afgaande en omf1:ekings-koortfclI ~ fomtijds echter is de
koude flechts gematigd, zoo als bij het begill van vele zoogenoemde zenuw-, teringnchtige en andere koorefen. Na de koude volgt
de hitte, die insgelijks dikwijls brandend, dikwijls gematigd is; doelt
lJiet altijd in evenredigheid met de voorafgogane koude fiàat. 2. Verandering in den omloop van het bloed; de pols !laat menigvuldiger
en fnelIer, dan in den gezonden (laat. 3. De zieke gevoelt ziell
mat, en is als of alle zijne leden g:e!lagen zijn. 4. Verfcheidene
verrigtingen van het Iigchaam zijn veranderd en ten deele gef1:remd;
de uden heeft in de koude eene b-Ieeke, ea in de hitte eel1~ raode
kleur, en laat in hec verloop van de Koorts veel bezinkfel op' den
bodem achter; de huid is nn gehc"el droog, dan nat van het zweet;
de fpijsvertering is belet, de fmaak vreemd, de tong bellagell enz.
S. De toevallen nemen toe en verminderen nam' zekere perioden.
Bij deze wezenlijke en bef1:endige kenmerlcell der koorts' komen nog
CC1re menigte andere toevallen, welke van den grnad derzelve , van
de wijze der opgewekte invloeden en oorzaken van de luehtl1reek f
het jaarfaizoen, van het beleedigd werktuig, en van het eigendommelijk gef1:el vall dC11 ziekt!n afllangen. De gewoonlijkf1:e zijn hoofd ...
pijn, gebrek aan, of ce veel flaap', ijlhoofdigheid, zenuwtrekkingen,
ontfteking van fommige deelen, prikkeling van de werktuigen der
fpijsvercering, waaruit eene overmaat van tlijm of gal in de maag"
walging, braking or buikloop. korte ademhaling oncllaan ent. IVIen
kan den loop der Koores verdeelC11: I. Ia den tijd der voorboden"
wanneer zic'h de Koorts nog wel niet geopenbnard heeft, doch de
zieke zich rt!eds uiet wel gevoelt. Deze dunrt bij vele Koortfen
zeer kort, of heefc ook wel geene plaats, zoo als, b. v. bij ontf1:e.
kings-koonfen , welke zich dikwijls eellflags verwonen. Bij de zoogenoemde gal-, alsmede bij zenuw- ofroL!wonfen, duurt deze tijd fom ..
tijd,
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tijds 8 en meerder dagen. 2. 111 den tiJd, waarop de Koorts een begin neemt en zich de eer!le wezen/fike kenmerken derzelve vertOo.
nen. 3. Hierop volgt de tijd, waarin de Koorts toeneemt, die teil
laatl1:e eindigt, wanneer de Koorts op haar hoogst is, en de toe.
vallen her hevigst zijn. Dit oogenblik noemt men de Cl'ifis, of punt
van beflisûng, hetwelk door het afnemen der Koores wordt opgevolgd. De toevallen worden IllI minder !lerk, de enkele aanvallen
der Koorts eindigen met heilzame en beflisfende ontlastingen, komen
later, duren korter, en houden ten laatfl:e geheel op.
Wilden wij het ware wezen der Koorts, of hetgeen hetzelfde i••
hare naaste oorzaak uitvorfchen , wij zouden door den fluijer moe..
ten heendringen, welke het binnenf1:e der natuur bedekt houdt, eD
dus den waren aard der bewerktuiging, het levensbeginfel, de enkel ..
youdige fiof van het bewerktuigd ligchaam, hare verhouding tot, en
zamenfrellillg onder elkander, met de mogelijke veranderingen, die
zij ondergaan Imn, moeten kennen: doch dit alles zijn ge ene voorwerpen van ervaring, maar van befpiegeling. VerfchilIend , en dik.
wijls zeer uit een loopend, zijn dus natuurlijk de gevoelens der oude
en nieuwere geneesheeren hieromtrent; doch komen mogelijk diegene het naast aan de waarheid, welke de voorname oorzaak der Koorts
meellen gelegen te zijn ilJ eene gebrekkige verhouding tusfchen de
bloedvaten , tell aanzien van de prikkelbaarheid , illzonderheid der
flagaderen, en der capiIIaar-vaten, en deze gebrekkige verhouding als
van eellen toef1:and der herfenen en zenuwen oordeelell afhankelijk
te zijn. Men kan de Koorefen rangfchikken: z. naar derzelver duurzaamheid , in !teete, die eenen dag, 3, tot 4, 7, 14, 2 I tot 30 da.
gen aanhouden, en daarom weder in verfcheidene onderdeelen vervaIle;}, en in clzronifche, die eenen langer, en onbepaalden tijd duren. 2. Naar de be!l:emde orde in de verfc!1ijnfels der Koorts: in
aanhoudende (Febres contil1uae) , waar de wezenlijke kenmerken der.
zelv.e, van het begin tot het einde der ziekte, altijd voorhanden zijn;
of meI in gelijken graad aanhoudende Koorts (;: Continua continens)
of iu toe- en afnemende, afgaande Koorts (Contillua remittens) , of ein·
delij-k in afwisfelende Koonfen
inter17littens), waarin de wezenlijke
toevallen derzelve, na iederen aanval, geheel ophouden. De laat1l:e worden, naar den tijd dcr terugkeering van derzelver verfchijnfels, weder
verdeeld in F. Ijllotidial1ae, wanneer dezeive aUe dagen eenen aanval
maakt); in F. tertianae, om den anderen dag wederkomende ; in
F. quartauae of derdendaagfche enz. Behalve deze, heeft men nog
meerdere verdeelingen van de KoortS; doch de belangrijkf1:e is die,
welke op de verbeteringen gegrond is, die de geneeskunde door hare natuuriijk wijsgeerige behandeling ondergaan heeft, namelijk: de
verdeeling volgens de 3 hoofd!l:elfeJs der bewerktuiging, de prikkelbaarheid, gevoeligheid, en herHellingskracht. Volgcns deze verdeeling zUn er 3 faonen van Koortfcn, als: de Synocha (llagaderlijke
Koorts), waartoe de ontf1:ekcndc behooren. 2. De SJllo,hu$ (de veALGEMEEN WOORDENll. VI.
K
neu·

cr:
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lleufe Koortfen), waaronder de galachtige geteld worden. En 3. de
Typ/zus (zenuwachtige Koortfen). Zoo lang nu een der 3 opgegevene
hoofdfielfels alleen wordt aangetast, blijven het zuiver aanflekende •
galachtige of Zenuwkoorrren; doch heeft dit ten aanzien van meer
d:méén plaats, dan worden het gemengde Koortfen, en er ont!laan
ontfl:ekende Gal-, galachtige Rot-, Rot-zenuw-koorefen enz.
KOORTS. (DE GELE) Deze pestaardige ziekte, door den han.
del uit de nieuwe wereld naar Europa overgebragt , was redert on.
heugelijke tijden in de West-Indifche volkplantingen , en in alle landen van den zonne.keerkring bekend, waar zij zich in een en hevigea
graad, van geelzucht en zwart braakfel vergeuld, vertoonde. In de
Engelfche West-Indifche kolonien heerscht deze ziekte federt
feden derzei.
ver aanleg, en vernietigde CaOIl1WELS magt, toen deze in 1635 Ja·
111a'ka veroverde. Zij was bijzonder verwoestend feden 1748, ea
werd toen door den Engelschman HUGHES het eerst befchreven;
doch in 1793 openbaarde zij zich het eers
eerstt buiten de landen van den
zonne-keerkring; werd door West-Indifche fchepen naar Philadelphia
overgebragt , en woedde in dat jaar in de Vereenigde fiaten van
Noord-Amerika. Met het begin dezer eeuw floeg deze pestziekte
ook tot Europa over, en vertoonde zich, door een in Cadix aange.
komen Noord-Amerikaansch fchip, het eerst in de nabijheid der fiad.
en vervolgens in Andaluzië. Bijzonder fierk was de ilerfte
ilerfce onder
de jonge lieden van het mannelijk geDacht, en in 2~ maand werden
bijna 100,000 menfchen door haar weggerukt. Met den aanvang van
net koudere jaarfaifoen verminderde zij van langzamerhand; doch tast.
te daarentegen Malaga, en andere bloei jende landflreken, lllet
met zulk
.eene woede aan, dat alleen de verminderde bevolking haar palen !lel.
de , en zij van zelfs ophield. Intusrchen was deze verwoestende
koorts flechts voor eenen korten tijd geweken, en keerde in 1804met zulk eene hevigheid terug, dat zij, binnen weinige m~anden.
een derde der bevolking van 1l1alaga wegDeepte, en zich langs de
geheele kust der Middellandfche zee verfpreidde. Men merkte toenmaals op, dat zij op zwakke minder, dan op fierke menfchen
menCchen invloed
had, en dat Negers, Amerikafche Creolen, lieden vtln de kleur en
Spanjaards, die de ziekte reeds hadden doorgefiaan, er geheel van
bevrijd bleven. Ook voor het vrouwelijk geDacht was zij minder
gevaarlijk, en oude vrouwen bleven er geheel van verfchoond. Met
het einde van het jaar nam wel de ziekte een einde; doch openbaar.
de zich gelijktijdig, door een uit Cadix uitgeloopen fchip, te Livorno,
waar zorgeloosheid en onkunde aan deze ziekte, in het eerst, eenen
vrijen loop lieten, die echter naderhand door doelmatige middelen ge.
aui~ werd. Zes jaar daarna, tegen het einde van 1810,
1810, keerde deze
verfchrikkelijke ziekte weder terug, en verfpreidde
verCpreidde zich, van Malaga en Carthagena, langs de kusten tot Rofes. Ook Gibraltar»
bleef niet verrchoond;
verCchoond; doch doelmatige inrigtingen verhinderden hare
verdere verfpreiding , en maakten er ook ditmaal een einde aan. Ten
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.gelijken tijde vertoonde zich de Gele koorts in die wereld- dee.
ten, waar zij eigenlijk te huis behoort, met eene ongewone hevighevig. 144
beid; bereikte, van de West-Endie
heid;
IVest-llldie af,
af , het Amerikafche vaste land, en
[aslte
Zuid-Caro/ina aan. Inzonderheid werden vreemde_
castte Georgië
GeOl-gil en ZfJid-Caro/ina
lingen, ElIropeërs,
Europeërs, en zelfs de Amerikanen,
AmeriKanen, uit de Noordelijke havens.
het ilagtoffer
nagtoffer van deze kwaadaardige koorts, die in de havens der Zui.
delijke provincien van den Noord-AmerikaCchen vrijftaat, inzonderheid in C'zarlestown
/{rJI'ahlza, heerschte.
C~arlestolVn en /{rJ)'ahl1t1,
KOPAL. Eene harde, blinkende, gele doorfchijnende gom, volgens fommigen
vloei..
Commigen van zelf uit eenen boom (Rhus Copal/ilium.
Copallinum. L.) vloei.
dmerika te huis behoort, eo
en eene aanjende, die in het noordelijk Amerika
aan.
zienlijke hoogte verkrijgt; doelt volgens anderen, even als de bamfieen, waarmede zij zeer vele overeenkomst heeft, tot de ligchamell
ligchameQ
des delfiloffdijken
delflloffdijken rijks behoorende. Van deze gom komen onderfcheidene Coorten
foorten in den handel voor, waarvan die, welke onder den
deQ
naam van Oosterfche
Oosterfclze of Levantfche bekend is, voor de beste gehouden wordt. Inzonderheid wordt dezelve tot het vervaardigen vaD
vernis fen gebezigd.
vernisCen
KOPER. Dit metaal is rood van kleur, zeer hard en taai; geeft vall
VlIIl
aJle metalen den fierkfl:en
alle
fierkl1el1 klank; wordt door alle zuren opgelost;
brandt met eene groene en blaauwe vlam; verbindt zich ligtelijk met
zamenandere metalen, en geeft daardoor zeer fchoone en belangrijke zamen·
fielIingcn,
fiellingen, b. v. met goud vermengd, het Similor en het Maleifthe
Maleiftlze
Suas(o;
hct geel koper en het
hct Tomback (van tombago af·
afSua~(o; met zink het
beteekenr); met
mct tin de zoogenocmde
Klolrfpfjs, en
komflig, dat Koper
Kop(r beteekcnr);
zoogenoemde Klo!tfpfis~
bet Gefchutgieters-metaal
het
Gefi:1zutgieters-metaal of brom, waartoe gewoonlijk 5 deelen Kopcr cn
en één decl
per
deel Engelsch tin genomen wordt; met nikkel het Ckine_
Cltine.
[cu 144
ril ct Arfenicnm
144 met
Packfong;
ArCenîcum het Argent
Arge/1t
haché,
benevens de zamen.
144
Arfenicnm
ArCenîcum
ficlling
Teleskoopfpiegels cnz.
llelling COt
tot TeleskoopCpiegels
enz. Voorts
VoortS wordt het Koper in de
karatcring van het goud en zilver gebruikt,
gcbruikt, en dien,
munten tot de karatering
dienc
teVcns
tevens niet alleen, gelijk deze metalen, tot eene muntfpecie.
muntCpecie, maar
kunstwerken. die van ijzer, tin ('Ir
of lood
ook tot zeer vele fijne kunstwerken,
niet zoo wel
Iliet
\Vel zouden kunncn
kunnen gemaakt worden, als tot het vervaar.
digen van onderrcheidene
onderCcheidene werktuigen en keukengereedfchappen, van
vaD
laatfl:e ketels, pannen enz. niet dan met omzigtigheid,
welke laatl1e
omzigrigheid, e!1
el1
allen wel vertind moeten gebruikt worden , alzoo
mzoo het Koper door
de vochtigheid der lucht, en nog meer door zuren, eenen groene
roest verkrijgt, welke der gezondheid hoogst nadeclig
ko.
nadeelig is. Door kouitwaCemende azijn te leggen, verkalkt (verzuurt)
peren platen boven uirwaCemende
het Koper, en levert die fchoone
Cchoone verw op, welke onder den naam
Spaansch-groeJt bekend is. Het is een zeer taai en rekbaar me·
me.
van Spaansch-grol!lt
taal, kan tot zeer dunnc
t:lal,
dnl1ne draden uitgetrokken , en ook tot even
uitgeilagen worden. Offchoon
hee
dunne bladen, als het zilver, uitgeIJagen
Offc1lOon door het
flaan wel eelle groote
groore hardheid verkrijgende, verCchiIt
verfchilt dezelve nog
veel van flaal en ijzer; doch fchiJm
verflaan
fchUnt men oudtijds de kunst verl1:aan
ce
hebben,J om :mn
aan het Koper eene hardheid te geven, waardoor men
te hebben
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er wapenmigen t mesfen , ploeg~zers, met één woord alle die werk.
tuigen van konde maken, welke tegenwoordig uit ijzer en fiaa! vervaardigd worden; en van hier. dat men bij de ondlle gewijde en onge.
wijde fchrijvers, gelijk JOB en HO:\lERUS, dikwijls van koperen
zwaarden, panfers enz. gewag gemaakt vindt.
Het Koper komt zoo wel gedegen, als verertst voor. Gedegen
vindt men het, zoo wel met goud- als zllver enz. vermengd ; en
van hier zijne trapswijze afdalende roode kleur. Het wordt in ve.
lerhande zonderlinge gedaanten gevonden, fomtijds gekristallifeerd,
en dan meest als dubbelde vierzijdige piramiden. Vererest draagt dit
metaal verfchilIende benamingen, naar deszelfs onderCcheidene gedaan.te, kleur en znmenfielling. Het is dan meest met zwavel, foms
met zuud1:of, of ook met zuren verbonden. Het Koper wordt op
zeer vele plaatfen in eene aanmerkelijke hoeveelheid gevonden, en wel
zeer dikwijls gedegen, zoo als in Noord-Amerika. Het JapanCche,
Siberifche en Zweedfche houdt men voor het fijnfie. In Siberië zijn
onuitputbare koper-bergwerken, zoo als ook bij Orenberg en Kazan.
Het belangrijk11:e in Zweden, hetgeen reeds in de 13de eeuw be.
werkt werd, en waarin nog geHadig meer dan 1000 menfchen ar.
beiden, is bij Fahlun, en levert tegenwoordig nog tusCchen de 4 en
6,000 fchippond Koper op. Ook EngelalJd, inzonderheid Cornwal.
lis, heeft eene genoegzame hoeveelheid van dit metaal voor deszelfs
fabrijken, hetgeen anders uit Duitsch/and, alwaar ook in verfcheidene oorden Koper gevonden wordt, werd aangebragt. HOllgariie is
echter een der rijkfte !anden in dit metaal, onder we lks Koper-erts
tevens veel zilver begrepen is. Men fchat het jaarlijksch inkomen
van alle de kopermijnen in HongariJe op 34,000 centenaars; terwijl
Duitsch/and nog zoo veel over heeft, dat cr jaarlijks nog kan worden uitgevoerd.
KOPIEER-MACHINE. Onder alle uitvindingen, in het werk gefield, om zoo wel fchrifcen als teekeningen werktuigelijk te kopië.
ren en te vermenigvuldigen, heeft men ook kopiëer-machines voor gefchreven fchrift uitgedacht, waarvan de dubbeId e Cchrijfpen de
eenvoudigfie en oudlle is, door welke men twee brieven in eens
kan .fchrijven. Ondertusfchen heeft WATT in Engeland eene nieu..
wemachiDe uitgevonden. Men legt, namelijk, op het versch ge.
fchreven blad, dat men kopiëren wil, een ander van gelijke grootte, hetwelk doorfchijnend en ongelijmd zijn moet, en vooraf zorg.
vuldig vochtig gemaakt wordt, zonder echter nat te zijn. Deze bei.
de bladen legt men nu tusfchen glad papier, en vervolgens het eene
JIlet het andere in een daartoe opzettelijk ingerigt en met laken be"
kleedpersje, dat men een- of meermalen toefchroeft, waardoor zich
dan op het ongelijmde blad een afdrukfel van het oorfpronkelijke
vertoont, hetwelk tegen het dag- of kaarslicht moet gelezen worden.
hl Engût1nd bedient mèn zich van deze wijze van kopiëren op meest
:lUC handel·kantoren:. ook hier te lande en CIders zijn deze kopiëer-
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machines veel in gebruik, en men kan niet ontkennen, dat zij, wanDeer men eene behoorlijke vaardigheid in derzelver behandeling verkregen, en den jnisten graad van vochtigheid, die het papier moet
hebben, heeft leeren kennen, dat zij als dan zeer gemakkelijk zijn.
KOPPENHAGE, in het Deensch Kiohenhaijn, de hoofdfiad van
Denemarken en de zetelplaats des konings. Zij ligt op het eiland
Seeland aan de SOl1d, en eenen fmallen zee-arm, die haar van het eIland Amak fcheidt, is bevestigd en fraai gebouwd; heeft eene veilige
ellgoede haven, die 400 fchepen kan bevatten, en bij welke zich
het zee-arfenaal, de fcheeps-timmerwerven, en andere, tot het zeewe.
zen noodige gebouwen bevinden. Men vindt er 3 voorfieden, 130pelle plaatfen, waaronder het nieuwe koningsplein met het fraaije fiandbeeld van CURlSTlAAN V, en het Prederiks plein met dat van koning
FREDERIK V te paard pronkt; voorts 22 kerken, .2.2 hospitalen, ge>
armenhuizen, en ruim 100,000 inwoners, waaronder 2,4°0 Joden.
Voorheen bevonden zich in Koppenhage 4 koninklijke floten; doch in
1794 werd het prachtigfl:e rendentie-flot des konings, Christiaans-hurg~
een der aanzienlijkfl:e en fraaifie van Europa, eelle prooi der vlammen, zoo dat alleen de bouwvallen en prachtige paardenftallen er van
zijn overgebleven. De overige 3 floten heeten Charlottmburg, thans
voor de kunst-akademie ingeruimd, en met eene gallerij van fchiI_
àerfrukken voorzien; het oude koninklijke flot Rozenburg, waarin vele
kostbaarheden en oudhedcn bewaard worden, en wnarbij zich de ka.
llings-tuin bevindt, cn eindelijk .l'i1llaliwburg, eigenlijk 4 paleizen
uitmakende, die na het aPoranden van Christiaans-hurg tot een koninklijk verblijf zijn gekocht geworden. Onder de overige merkwaardige gebouwen behooren het tuighuis, met de koninklijke boe.
kerij, waarin 13°,°00 boekdeelcn en 3,000 handfchriften; den fchouwburg, de bems met de bank, de drievuldigheids- en prachtige Frederiks-kerk, het fc1100n, uitmuntend ingerigt Frederiks-hospitaal, een
huis voor kraamvrouwen en het vondelingshuis. Koppenhage bezie
vele inrigtingen voor het wetenfchappelijk onderwijs, als de in 14-75
geftichte 11l1ivedheit, mct 20 gewone en 16 buitengewone hoogleer.
aren, eene boekerij van 70,000 deelen, eenen botanifchell tuin en
fterrenwacht; voortS eene koninklijke heelkundige akademie, waarop
zich omtrent !lOO kweekelingen bevinden, eene andere voor de landen zee- kadetten, en, behalve de koninklijke- en univerfiteits-, nog
eene klasfieke, openbare boekerij van 25,000 boekdeelen, benevens
verfcheidene openlijke en afzonderlijke kunstverzamelingen. Boven_
dien heeft men, ter meerdere bevordering van kunsten en wetenfchappen, in Koppcl1hage verrcheidene genootrchappen, als: de koninklijke akademie der fraaije kunsten, het genootfchap ter verbetering
der Noordrche talen en gefchiedenis, enz. Behalve alle foorten van
handwerkers en kunstenaars, vindt men er velerhande fabrijken, waaronder voornamelijk de koninklijke porfelein.fabrijk, de laken-, wollen-, zijden-, katoen- en tapijt-fabrijken, de ijzergieterijen .en 18

K3

!ld-

1$0

KOP PER. M A A N DAG.
D A C.

fuiker... ~naderiJen behooren. Nog belill1grijker is de handel, zijr.dè
Koppenhage het middelpunt van dien des geheelen D~ellfchen rijks,
el1 tot welksbevordie zoo wel ter zee als te land gedreven wordt, en
dering de bank, met een kapitaal van 2,4co,cOO fpede, het genoot.
gendot~
fchap van zee-asCurantie, de bevoorregte koninklijke Oost-en
OOSt- en West-lndifche maatfchappijen, en de uitmuntende haven dirnen. Men "iiJde
hier 80 groote handel-huizen, die omtrent 340 eigen fchepen bezit·
bezitten. De {tad leed in 1794 veel door eenen zwaren brand; doch
een en plotrelingen aanval der Engclfchen in 18°7, waar.
nog meer door eellen
door eene zoo verfchrikkelijke verwoesting werd veroorzaakt
veroorzaakt,, dat
zij zich eindelijk, na een vreeselijk bombardement van vier dagen, gedurende welke 9,000 bomben in de fiad werden geworpen , bij verdrag moest overgeven. Een aantal van 305 huizen en gebouwen.
asch gelegd.
waaronder de fraaije Vrouwenkerk, werd geheel in de :lsch
en omtrent 2000 menfchen, zoowel van de bezetting als van de i1l'"
woners ,verloren daarbij her leven. De omfireken van KoppenIUIge zijn ten deele zeer fraai en aangenaam, en in de nabijheid
liggen de koninklijke lusthuizen Frederiksburg, het gewone zomerverblijf van '5 vorsten hof, Nirschho/m, Friedem-óurg,
Friedeus-óurg, Friederiks.
~lIrg en .Tagerpreis.
.Jagerpreis.
KOPPER-MAANDAG,
KOPPER.MAANDAG, op den tweeden maandag in het nieuwe
jaar invallende, is een dag, die in Commige oorden van ons vnderland, door lieden van den minderen fim1d, in vrolijkheid wordr doorgebragt , en inzonderheid op verfcheidene pJlIatfen, b. v. Am/lerdlll/1, Leijden en Groningen, een feestdag voor fommige
fommigc handwerkslieden is, zoo als voor boekdrukkers- en bindersknechts, die dan nier
werken, maar bij hunne patronen en de kalanten hunner winkels nieuwjaar gaan wenfchen. Sommigen, die dezen dag niet Koppel"- of Kop_
Kop.
peltjes-maandag willen genoemd hehben, meenen, dat dezelve het
zamenkoppelen, en bijeenkomen van het gemeene volk aanduidt, om
wegens het ingevallen nieuwjaar vrolijk te zijn: anderen leiden de bebeo
naming van Koppel-maandag af van het zamenkoppelen of vereenigen
door het huwelijk, hetgeen oudtijds op dien dag zou gefchied zijn.
Dan, daar men voor dit denkbeeld in onze vaderlandfche gefchiedenis
geen en grond vindt, houden wij de eerstgenoemde afleiding, name.
namelijk die van Kopper-moandag,
Kopper-maandag, voor de meest ware, en den oorfprohg
des woords het meest nabij komende. Dezelve is naar de oude fpelling (copper(copper. of wel copperckms) afkomstig van coppe, kop of drillkdrillk·
flap, welke op vrolijke feesten pleeg gebruikt te worden; en het
was op dezen dag, dat fommige gilden gewoon waren, zich onderling vrolijk te maken. Men noemde dit copperen, elkander den cop
of drinknap toe te brengen; en van hier werden genoemde gildebroeders coppercke11S, zoo veel als kop.roebrengers aan elkander, gehee.
ten. Op de jaarmarkt re Groningen viert men ook nog een Kopjesmaandag. Oudtijds noemde men dezen dag ook Pérlorm '"flflndag,
,"aandflg,
waarop men niet werkte, en waarc!oor die dag dus voor den arbeid
ver-

KOPTEN. KORAAL-GEWASSEN.
'51
verloren was. Bij de Gelderfolten droeg hij ook den naam VAn Raas·

tIlflandag, hetwelk het razen en tieren [chijm aan te duiden, dat meer.
malen een gevolg is van uitbundige vrolijkheid, welke uit onmatig
drinken ontfiaat.
KOPTEN. Dit volk houdt men voor nakomelingen der oude Egyptenaren; doch reeds bij de verovering des lands, door de .dra.
"ieren, bellonden zij uit een mengfel van PerzC1J, Grieken, Ro.
meinen en andere volken. Sedert hebben zij zich, genoegzaam zonder verdere vermenging, voortgeplant, en leven door geheel Egypte
verfcrooid, in eenen verachten en behoeftigen toelland , om welke
reden zij ook meer en meer verminderen. Men rekent thans nog
30,000 Koptifche huisgezinnen. die zich van alle andere Egyptenaren
door karakter, gebruiken en godsdienst onderfcheiden. De Koptifche
taal, waarvan de Engelfche Oosterling WOIDE eene fpraakkunst en
woordenboek heefe uitgegeven, is eene doode taal geworden.
KO RA AL is die zangwijze, volgens welke de godsdiel.!lige gezangen bij den openbaren eerdienst , door de geheele gemeente, gezongen worden. Zij befl:aat uit enkele, langzame, welluidende hoofdnooten, van gelijke waardij, zonder door bijnooten verfraaid of in
nooten van mindere waarde opgelost te worden. Het Koraal verkrijgt hierdoor het karakter van ernst en deftigheid, waardoor de ziel
rot godsdien.tige aandoeningen gefl:emd wordt.
KORAAL-GEWASSEN. (C01-allia) Zoo noemt men die foort
wn plantdieren of kleine wormen, die bijzondere vastzittende huisjes
bewonen, welke bij de meeste foonen
foorten van eene fieen- of kalkach.
cige zelfsllandigheid zijn. Men heeft pij p. , [lerren-,
frerren-, kalk., cel-.
cel-,
bloedkoralen enz., die alle in eene verbazende menigte in de zee ge..
vonden worden, zoodat zij hier fomtijds rotfen en geheele eilanden
vormen. De huisjes, welke deze dieren bewonen, zij n niet, zoo
als de cellen der bijen, van hun eigen maakfel , maar kunnen met de
hoorntjes of huisjes der nakken vergeleken worden, echter met dit
onderfcheid, dat bij derzelver voortplanting het jonge dier, te gelijk
met zijn kalkachtig huisj e, door het oude, even als een tak uit deo
nam, naar buiten wordt gedreven, waaruit men dan ook, bij den
(nellen wasdom en de verbazende vermenigvuldiging dezer merkwaardige fchepfelen, derzelver ongehoorde grootte en omvang kan verklaren. - Hoe fpoedig zich de Koralen aan een of ander voorwerp
ophoopen, ontwaart men aan verfcheidene fcheepswrakken in de WestIndië, welke dikwijls van boven tot beneden met dezelve begroeid
zijn, offchoon zij nog geen jaar in zee gelegen hebben. Zoo is ook.
de anderzins zoo voortreffelijke haven van Bantam, grootendeels,
door Koraal-gewasfen ingenomen, en vindt men verfcheidene vulkanifche eilanden in de Zuidzee, alsmede vele in de West-Indië, b. v.
IJarbados, die geheel met ce ne korst van Koralen bedekt zijn; ter·
wijl
wijl aan de Oostkust van Nieuw-Holland, door COOK ontdekt, ko.
nalrtammel1 tOt eene onmeetbare hoogte boven den bodem der z.ee
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uitCteken, en voor de zeelieden niet zelden zeer gev~nrlijk kunnen
worden. De Kunst·koralen worden uit gloeijend gebrande beenderen
vervaardigd.
KORAN. Dit godsdienstig boek der Muze/ma/mlln is in de Ara·
bifche t:lal gefehreven, en wordt verkeerdelijk door vele Duitfehe en
andere fehrijvers Alkoran genoemd, alzoo het woordje al het Ara.
bisch voorzetfel is. Volgens de overlevering zon dit als eene open·
baring van God, door den Engel GABRIEL, aan MOHAMED zijn
bekend gemaakt; doeh waarfehijnlijk heefe de laatfle op zijne handel·
reis gelegenheid gehad, om van de Nesroriaanfehe Christenen en A.
rabifche Joden veel van derzelver leerbegrippen te vernemen, en naderhand, [Oen hij beOoGt, om den godsdienst zijner landgenooten
van de afgoden te zuiveren, van tijd tot tijd de bijzondere flukken
van den Koran opgefleid , die het eigendom der familie bleven, en
eerst na zijnen dood door zijnen fcllOonzoon en opvolger, AnVBEleER, bijeen verzameld en in orde zijn gebragt geworden; doch het
oorfpronkelijk handfehrift bleef in het bezit der weduwe van .l\'fOHA.
l\'fOHA.
MED. De Koran is in 60 Suren, of afdeelingen verdeeld. Een der
da2fin vervatte hoofdleeringen is: cr is maar één God; mnar de g·e·
loovigen moeten zich rondom MOHAMED fcharen, en hierom. is er
bijgevoegd: en MOllA:\IED is zijn propheet. De Koran fchetst op
eene zinnelijke wijze de hemel[che woningen, de verblijfplaats der
goeden na den dood; leert de beoefening van zedelijke deugd, en
fchrijft ver[cheidene godsdienstige gebruiken voor, waarvan <lenigen
ler bewaring der gezondheid nuttig zijn, en anderen voor de uitbrei(er
ding zijner leer bevordelijk waren. (Zie l'erder AL-KORAN.)
KORDELIERS (van het Frallsch Corde!icr). Eigenl~jk eene ze.
kere orde van monnik ken , tot de FransciskaT1e1J
FransciskaTle1J behoorcnde ; doch
men gebruikte ook dit woord, voor eenige jaren, voor dl'l1 naam
van een !laatkundig
fiaatkundig gezelfchap, in Frankrijk, hetwelk \Vel in fommige opzigten van de Jacobijl1en
Jacobijl1cn ver[ehilde; doch over het geheel
meer met dezen , dan met de Feuillanten,
Feui/lanten, overeen kwam. MARAT was een der eerfle, die zijne !lem
fiem in deze klub, waarvan
DANToN en CA1IHLLE DESMOVLINS
DESMOULINS de hoofden waren, zijne fiern
verhief. De laatfie fchreef een volks blad , waarin hij tegen de zoo"
genoemde Ultra·revolutionairen te velde trok, en den beruchtet1
HEBERT met zijnen aanhang poogde te ontmaskeren. Daar hij eeh.
ler naderhand, te gelijk met DANTON , gevat en te regt gefield
werd, zoo geraakte het gezelfchap in duigen, en was reeds bij den
val der Jacobfjnetl geheel in vergetelheid.
KORDON. Beteekent eigenlijk eene koord, {iJoer enz.; doch in
eenen krijgskundigen zin die plaatfing der troepen, waardoor zij
eene onafgebroken linie vormen. om of het land tegen vijandelijke
invallen te dekken. of om bij befmettelijke ziekten derzelver voortgang te verhinderen.
KÖRNER, (TIlEaD.) in Herfstm.
te DresdetJ, uit een
Herfscm. 1791, cc

aan.
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:1:1nzienlijk gellacht
gel1acht geboren, gaf al vroeg blijken van zijnetl aanleg
:mnzienlijk
voor de dichtkunde. In ] 8 10 begaf hij
bij zich naar de Hooge fchool
te Lcipzig,
Leipzig, waar zijne talenten zich fpoedig ontwikkelden, en hij zijne eerfie
cerfie voorebrengfels
voonbrengfels van zijnen dichterlijk en geest, onder den ti/{nospm in het licht gaf. Naderhand verliet hij, uit hoofde
tel van [(nospm
van jeugdige misfiappen, die fiad en begaf zich naar.
Berlijn,, en
naar Berli.in
eh
van daar naar Nléene11,
flléene1Z, alwaar hij ettelijke dramatifche fiukken
il:ukken op
het tooneel bragt, welke de opmerkzaamheid van het publiek geheel
tot zich trokken. Dan deszelfs te hoog ge[pannen
ge(pannel1 verwachting van
vail
's dichters talent, die tot hiertoe .zijn kunstvermogen. alleen in het
Lyrisch vak beproefd had, en geene genoegzame wereldwereld. en men..
fchenkellnis beznt,
fchenkennis
bezm, om in andere vakken -van
'van dichtkunst te fchittereii,
fchittereii~
deden bij hem de billijke vrees oprijzen, dat zijn verkregen roem
welligt gevaar konde loopen, onder dc
welIigt
de lievelingen der groote DuitDuit_
fch~ wereld,
wereld., te zullen verduistercn.
verduisteren. Hij verwisfelde nu zijne lier
met het zwaard, en diende in den laatfiell
laatflen veldtogt tegen de FrQlI.
FrQ1t~
[chen
fchl!1Z onder de Pruisfen
Prztisfen,, en vond hier, in het midden van zoo veV~
le
Ie gebeurtellisfen,
gebeurtenisfen , en onder zoo vele verfchilIende
verfchillende karakters vanme1)o
van me!).
fehen, de fiof tot die levendige en mannelijke liederen,
fchen,
liedeten, waardoor
hij naderhand zoo beroemd is geworden; en het is aan
alm dit tijdvak,
het.oor.oor.
dat wij de beste zUner
zijner dichtfiukken verfchuldigd zijn. In het
logsveld verwierf KÖRNE.R
KÖRNF.R geenen minderen roem. Als adjudant van
den dapperen LüTZOW, deelde hij in menige roemrijke ovenvinning,
overwinning,
en plukte bij Luizen
LuIzen de lauweren zijner dapperheid. Na het ein.
de van den wnpenfiilfiand,
wapenfiilfiand, gedurende welken hij van zijne bekome-ne wönden
herfiéld was, fireed hij met eenen voorbeeldigen moed
wonden herfl:è1d
tegen de FraIJ(den
FrtJ/l[clzell onder DAVOUST, wanneer in een der gevegten,
gevegrcn,
nabij Rofel1burg,
Rofenburg, èen
éen fhaphaan-kogcl
fnaphaan-kogel aan zijn jeugdig leven een einde
het aangaan van hetzelve zijn heerlijlcdichtheerlijk dichtmaakte, nadat hij voor het
fiuk: Gebet während
Schlacltt, vervaardigd had. Hij werd op eene
währelJd der Sch/ac!rf,
lijkbaar, met eikenloof bedekt, benevens den jongen graaf HiI\RDENHIo\RDENBRRG ,grafwaarts
BRRG,
grafwaarts gevoerd, verzeId door alle de officieren van het
korps met zijne wapenbroeders, en orlder
ollder een en ouden eik bij het
ff/libbelill begraven, waarvan de bast met zijnen naam pronkt.
dörp fröbbelil1
dorp
Zijn vader heeft hem, na zijnen dood, eene onvergankelijke eerzuil
g~fricht door de uitgave van 22 uitgelezene krijgsgezangen , onder
g~aicht
den titel van: Leier und
uud Sdwert; terwijl, behalve de genoemde
Knospen , nog van hem bekend zijn de tooneelfiukken:
tooneelflukken: der grün6
Domino, die Braut en der Nachtwi:ichter.
Nachtwikhter.
KOS of KOOS. Een beroemd eiland in de .degeïfche
AQgeïfche zee (tha:ns
(th:ms
Sttmchio),, aan de KJet'n.Aziatifclte
Stanchio)
K1ein-Aziatifche kust. Men had er weleer eenen
beroemden te1l1?el
tell1?el van AEscuLAAP,
AESCULAAP, en APELLES en HIPPOKRATES
werden er geboren. Inzonderheid vervaardigde men hier eene he.
be.
roemde fijne, halfdoorfchijnende !tof
nof voor kleederftukken.
kleederfiukken.
KOSAKKEN , of KASAKKEN. Onder deze algemeene benaming begrijpt men
meü tegenwoordig alle die vOlksfiammen, welke de
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Zuidelijk!1:e en OostiijkCte ftreken van Rusland, Polen, de Ufrrai~e enz. bewonen, en de onafmetelijke grenzen des Rusfifchen
rijks, aan dezen kant, bewaken. weshalve zij ook geene eigenlijke
fchatting betalen, maar daarvoor den krijgsdienst waarnemen. Zij
zijn van Rusfifchen oorCprong, gelijk ook het Rusfisch eigenlijk
hunne taal is; offchoon zij door. hunne oorlogen met de Turke"
en P()/en vele woorden van die naeien hebben overgenomen. Bijna
lillen behooren tot de Grieksch-Rusfifche kerk ; doch zijn zij in
bunne maatCchappelijke inrigtingen van het Rusfisch regeringsbeCtuur
geheel onafbankelijk, en over het algemeen oorlogzuchtig. Zij kunlieD zoowel ten aanzien van hunne afkomst, als hunne tegenwoordige inrigtingen, in twee hoofd!lammen verdeeld worden, namelijk:
Je [(Jein-Rusfifche (lI1a/orosfifche) en in Donfche Kofakken, die
wederom vele zijtakken. bijzonderlijk de laatCte , uitmaken. Van
deze ftammen de Wolgafche. Teroekfche , Grebinkifche, Ura/fc/te en
,siberifche Kofakken af.
Omtrent den oorfprong dezes volks, en de afleiding van deszelfs
DDam. is men het niet eens: mogelijk moet beiden in het landfchap
Kafchia, door KONSTANTJ]N PORPHYROGENNIA aldus genoemd, ge.
zocht worden. In het Turksch beteekent h'et woord Ko{ak eenen roover; doch in het Tartaarsch eenen ligt gewapenden krijgsman. Daar nu
de Kofakken indedaad uit de uiege!lrekte oorden aan geene zijde der
Wo/ga affiammen, zoo kunnen zij zeer weloverblijffels van onder((:heidene Turkfche en TartaarCche horden zijn, welke zich van tijd
lot tijd aldaar hebben nedergezet, en verder uitgebreid. In het RusGsch rijk maakten zij altijd, en ook nog tegenwoordig, eenen afzonderlijken {land en een gedeelte der Natie llit, en verkregen eerst hunne
inrigting na de verwoesting van het Tartaarfche rijk, wanneer zij, tef
verdediging van de grenzen, door de regering geroepen en met IanderiJenbefchonken werden. Thans vormen zij (inzonderheid de Donfone nam, die over het algep!een nog de onafhankelijk!le is) de ongeregelde ruiterij van het Rusfisch leger, in ettelijke afzonderlijke
troepen verdeeld; doch z\in de Klein-Rus/ifche Kofakken meer naar de
Europifche wijze ingerigt, en kunnen bijna voor geregelde ruiterij ge.
bouden worden.
De KoCakken kennen onder zich geen en adel: zij zijn allen gelijk.
en kunnen, zonder de min!le vernedering, nu eens bevelen, dan weer
gehoorzamen; verkiezen hunne opperfren uit hun midden, en alleeB
de keuze van de opperbevelhebbers wordt door de regering, met wel.
ker toenemming zij ook alleen kunnen worden afgezet, bekrachtigd.
Steeds op eigen kosten gekleed, bereden en gewapend, dienen zij
van 18 tot SO jaar. De bevelhebbers fiaan in foldij van de kroon.
doch de gemeenen Oechts zoo lang, als zij in dienst zijn. De regimenten (Pulks) zijn van eene ongelijke !lerkte, en !laan onder eeDen overften, of Hettman; (in hunne taal Atamann), welken titel ook
de opperbevelhebber van de gezamenlijke troepen voert. Ieder Ka·
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flik moet zijn eigen dienstpa:trd hebben, en zich op zjjn Poolsch of
Oostersch kleeden ; doch blijft de kleur en kleedingsflof aan zijne
verkiezing overgelaten. Hun voornaam!l:e wapen is de lans, waarbij
zij eenen fabel, fnaphaan ~ of een paar pistOlen, en ook wel pijl en
boog voeren, wanneer zij over den fehonder eenen koker dragen. Zij
vallen meestal, onder een luid gefehreeuw, bij kleine gedeelten op
den viJa:nd in, en brengen niet zelden dood en vernieling onder zijne
gelederen.
In het jaar 1570 bouwden de Kofakken hunne hoofdl1:ad Tscner.
kaslroi, 70 Werl1:en boven Afow, op eenige eilanden iu de Don. De
huizen rusten op hooge, houten pilaren, en zijn door kleine brug.
gen met elkander vereenigd. Bij hoog water fehijnt de fiad op het
water ce drijven. lVIen vindt er aanzienlijke kerken, die van binnen
rijk met goud en edele gelteencen verfierd zijn; eenen fchouwburg,
waarin geregeld gefpeeld wordt; verfeheidene afzonderlijke boekerijen, en inrigtingen voor het onderwijs der jeugd. De handel, die door
de Gdeken, Armeniers , Joden enz. aannmerkelijk verlevendigd wordt,
is er zeer belangrijk, en de pmcht der vrouwen zeer groot.
Omtrent de fierkte der Kofakken zijn verfehillende gevoelens. Aa.
CHENHOLZ fielde het getal der werkelijke firijdbare manfchappen op
7°0,000; doch men kan fiellig beweren, dat niet de helft daarvan
in dadelijken dienst is, waarvan nog twee derde voor den inwendi.
g\!n dienst gebruikt worden; zoodat Rusland, in den laat!len Euro..
pifchen oorlog, niet veel meer dan 100,000 man heeft kunnen leveren. In den zevenjarigen oorlog waren bij het Rusfisch leger niet
meer dan 10,000 Kof.1kken.
KOSCIUSKO. (THADDäus) Deze groote en laatl1:e veldheer der
voormalige republiek Polen onderfcheidde zich niet alleen door zijne
uitl1:ekende krijgs-talenten, en voorbeeldelooze dapperheid, máar
inzonderheid ook door zijne menschlievendheid, vaderlandsliefde, regt.
vaardigheid en de zuiverl1:e belangeloosheid. Toen Polen in 1793,
door Rusland en Pru;sjen, het fchoon!le gedeelte der aan hetzelve
nog overgeblevene provincien verloor, nadat Ruslaud het jaar te voren den regeringsvorm, door Pruisfen voorgefchreven, verworpen.
Polm met troepen bezet, en men den Rijksdag te Grodno gedwongen had, in dit verlies toe te f1:emmen, was het wel te voor.
zien, dat de voorlang reeds voorbereide omwenteling niet meer ver
af kOIl zijn. Zij werd echter verhaast door het plan, om het Pool.
{che Nationale leger tot op 16,000 man te verminderen, ten gevolge
waar van een groot gedeelte van hetzelve de wapens zoude moe.
ten nederleggen , of in Rusfifchen dienst overgaan. Deze l1:ap van
Rusland veroorzaakte, dat de omwenteling eensflags uitbarstte, en
KOSCIUSRO tot hoofd derzelve verkozen werd. lVIADALINSKI, mis.
fchien te voorbarig, viel met zijne bijeengebragte troepen dadelijk
in Zuid Pru;s!en, nam den voorraad van ZOUt weg, en beroofde de
koninklijke kasfen. KOSCIUSKO, die zich meen in ülpzig ophield.
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in allerijl toefchietende, vermeesterde in Lentem. 1794 de 1100 B,.a.
kau,
/tau, waar hij,
hU, als hoofd der confederatie, de Polen opriep, om den
4000 man fl()eg
fl{)eg
regeringsvorm van 1793 weder te herfiellen. Met 4000
hij kort daarna 12,000
I Z,ooo Rusfen, en War[chau
Wa1"fchau en Wilna verklaarden
zich voor de zaak des vaderlands. llltusfchen
lntusfchen had de koning van
Prllis{en met 50,000 man het beleg voor eerstgenoemde fiad gefia
gefla-...
PrlJis{en
gen; doch werd door den algemeenen opfiand
oplland in Zuid-Pl'uisfen OIJ_
on_
der DOWBROWSKI, en door KOSCIUSKO met 15,000 man, genoodzaakt,
om hetzelve op te breken. Met 20,000
zO,ooo man geregelde troepen en
40,000 fiecht
flecht gewapende boeren hield zich de dappere veldheer ell de
natie tegen de vijandelijke legers, 15°,000
150,000 man fierk. fiaande.
fbande. Het
ve~trouwen zijner medeburgeren was zijne grootile
velitrouwen
grootae fierkte, en niemand twijfelde aan zijne burge:deugd,
burge:-deugd, die door echte godsdienstigheid
befiuurde de republiek met
oe geestdrift des volks aanvuurde. Hij belluurde
wijsheid en beleid; zorgde voor het onderhoud van zijn leger; reperfoon de inkomsten en uitgaven, om plundering en bedrog
gelde in peifoon
voor te komen; vernietigde de lijfeigenfchap; befieedde zijne dageu
dagen
en nachten ten dienste des vaderlands,
vaderlaIJds, en legde eindelijk in handen
van den nationalen raad, door hem opgerigt, de hem toevertrouwde
hoogfie magt neder.
Kos.
Intllsfchen leden de Rus[en in onderfcheidene gevechten tegen KosCIUSKO, tot dat eindelijk
eindclijk hunne ovennagt in krijgsvolk den
dcn firiJd
bemste.
ZO,900 man bij de Pl'uisfen
P,·uisfen gege.
befliste. SUWAROW. die zich met 20,000
voegd
Pólhinië ondcr
onder SU'.RAKOwslU;terwijl
floeg de Polm
Polen in Pólhillië
SIERAKOWSKL; terwijl
v.oegd had, fioeg
RI':PNIN met een gelijk legerkorps door Lithauwen
LithauU'en drong, en zich met
REPNIN
F~RSEN met
SUWAROW vereenigde, zoo als ook door den veldheer F.r.RSEN
nog 12,000
IZ,OOO man gefchicden moest. KOSCIUSKO, dit laatfie willende
ver\!delcn,
MaczewicZlZ, 12
ver\idelen, mkte hem te gemoet, en greep hem bij Maczewicza,
144
mijlen van 144
jf7mfchau,
fVtiI[cha/l,
aan; doch werd hier volkomen geOagen, ge·
ge.
genomen. Op dezen flag
fiag volgde de verovering van
wond en gevangen genomcn.
lJ7arfchau door SUWAROW, en het einde der Poolfche
lf'ar[cha/l
PooIfche omwenteling.
Na zijn olltflag
O1ltOag uit de Rusfifche krijgsgevallgenfchap,
krijgsgevangenfchap, door PAUL
I, begaf hij zich naar 4merika,
inzo~
d.merilra, waar hij met onderfcheiding, inzonderheid door den grooten WASHINGTON, in wiens fchool hij onder..
wezen was, behandeld werd. Naderhand leefde hij 15
IS jaar fiil en
gerust in het huis van zijnen vriend ZEI.TNER, eerst in Pariis
Parijs"~
zijn landgoed Benvil/e,
en toen op ziJ'n
Benville, bij Fontainebleau, waar hij, als
CIN.cINNATUS zijn vermaak vond in den landbouw. Eeneen tweede CINCINNATUS
voudig in zijne kleeding, zeden en leefwijs , fprak hij gaarne met
landlieden, die hij met raad en daad onderfieunde, en bragt dagelijks
eenige uren met lezen door, waarbij TACITUS en PLUTARCHUS zijne
EPAMINONDAS,
meest geliefde fchrijvers, en ARISTIDES, TIMOLEON en EpAMINoNDAs,
onder de groote mannen der oudheid, zijne lievelingen waren.
Toen de legers der vereenigde mogendheden in 1814, in Frankrijk
Frankrifl:
trokken, maakte een troep Poolfche foldaten, in het dorpje Cugn"
eugn"
nabij BenYille,
Benville. waar KOSCIUSiO
KOSCU.1S10 toen zijn
z:ijn verblijf hield, zich
z:ich aan
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groote bu!tenl'poorigheden I'chuldig; doch de eerwaardige grijsaard,
meer nog door zijne kleeding dan door zijnen ouderdom onkenbaar,
trad te voorfchijn, en fprak hen in hunne taal in dezer voege aan:
" PolelI ! heb ik u zulk een voorbeeld gegeven, of u geleerd, dorpen
" te verwoesten, vreedzame burgers te mishandelen, vrouwen en
" kinderen om te brengen? Zulk een gedrag moge aan flaven voegen;
" maar hoe kunnen lllenfchen, die eens vrij waren, dit doen 7" Al.
len verfiomden op 'deze taal; doch zeiden eindelijk:" Gij zijt niet t
" wat gij fchijnt. Gij kent ons, gij fpreekt onze taal; wie zijt gij ~"
,. hoe heet gij 7" " Ik ben KOSCJUSKO '" was, naar eenige oogenblikken aarzelens , zijn antwoord, en :l:lnfionds vielen de Polm
voor hem neder; verzochten bij herhaling om vergiffenis, en konden zich aan het aanfchouwen van hunnen, met wonden overdekten, grijzell veldheer niet verzadigen. Uit achting voor hem
bleef het dorp Cugny. het flot Benvllle, en den omtrek verfchoond
van krijgslasten ,en zond hem de Hetwan der /{oJakken, PLAT ow ,
kort daarna eene eerewacht; tenvijl keizer ALEXANDER, weinig tijds
na zijne komst te Parijs, hem in zijn en wagen liet afhalen, hem
hartelijk bij de hand vatte en omhelsde, en zich eenen geruimen
tijd vertrouwelijk met hem onderhield.
In het jaar 181 S reisde hij naar Solot!mrn in Zwitfer/mzd t waar
bij bij den broeder van zijnen vriend ZELTNER zijnen intrek nam.
Hier bragt de brave man zijne laatlle jaren door met wel te doen~
waartoe hij ongelukkigen in hunne woningen opzocht., Voor zicD
zelven leefde hij zeer eenvoudig en fpaarzaam, eu had flechts weini.
ge behoeften. Hij vervulde de pligten der vriendfchap met de uiter
fie getrouw- en naauwgezetheid; paarde met een edel zelfgevoel
eene groote befcheidenheid; vermeed iedere foort van eerbewijs, dat
men wilde betoonen; verachte den hoogmoed, waar h ij dien aan.
trof; droeg nimmer zijne ordellsteekenen, en lachtte over die dwazen , welke meenden, dat zij, door een, dikwerf onverdiend,
fieraad van een kruis of lintje, boven anderen verheven waren.
KOSClUSKO fiierf in Wijnm. 1817, in de armen van zijnen vriend
ZELTNER , aan de gevolgen eener zenuwkoortS. Na zijnen dood
heefe men zijner nagedachtenis eene algemeene hulde toegebragt , niet
alleen in Zwitferland , Polen , Frankrii*, Engeland en Amerika,
maar zelfs in Rusland en Pruisfen. De keizer van Ru sland gaf niet
alleen op aanzoek van den onderkoning. den veldheer ZAIONCHEK,
ouden wapenbroeder van KOSCIUSKO, verlof, om zijn lijk naar Polen
te brengen, maar liet zelfs door zijnen afgezant in Zwitferlandaall
de regering van Solotlzurn daarom verzoeken, en zond zijnen kamerheer, den jongen vorst JABLONOWSKI derwaarts, om hetzelve af te
balen; waarop dan ook 's mans eerwaardig overblijfTeI, door de beide
beeren ZELTNER vergezeld, te Krakau aankwam, en plegtllatig al·
daar biJgezet, en feden een gedenkteeken voor hem werd opgerigt.
KOSMOGONIE. De leer, aangaande het fcheppell der wereld.
KOS.
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KOSMOGRAPHIE. De befchrljving der wereld.
KOSMOLOGIE. De kennis der wereld over het algemeen.
KOSMOPOLIE T. Een wereld-burger, een man, die in zijne ge.
voelens en handelingen fieeds het algemeen welzijn in het oog houdt,
zonder zich door eenig bifzonder belang daarvan ce laten afcroonen.
KOSTER. (LAURENS }ANSZ.) Heeft immer eenig fierveling zich
bij de nakomelingfchap verdienstelijk gemaakt, het is gewis deze Haarlemfche burger, tot wiens lof men niets meer behoeft te
zeggen , dan dat hij de oorfpronkelijke uitvinder der zoo nuttige
boekdrukkunst was, waaraan het menscIldom zoo oneindig veel te
danken heeft. Hij werd in de laatfie belft der 14de eeuw geboren. Een niets bepaalds bedoelend bedrijf legde den grond tOt gemelde uitvinding. Op eene zijner geliefkoosde wandelingen in den
Haarlemmer-Hout ,kreeg hij den inval, om op de fchors van eenen beukenboom letters te fnijden in eenen verkeerden !land; naderband herhaalde hij dit op kleine houtjes, en vervolgens drukte hij
dete letters af op zijne hand of eenige andere !lof, met geen ander oogmerk, dan om dezelve tot fpeelcuig voor zijne kinderen te
doen dienen, of hun door dit middel fpoedig en gemakkelijk de eerne beginfels van het lezen te leeren. Zijn vindingrijk vernuft gaf
echter weldra aan deze zijne uitvinding eene grootere uitgebreidheid.
Oordeelende , dat men op deze wijze wel een geheel boek in hout
zou kunnen drukken, door de met inkt befirekene platen op papier
over te br~gen, fneed hij eerst volle woorden', vervolgens voIlw.
mene zillfneden, ja geheele regels. op hamen plankjes, die hij met
rchrijfinkt zwart maakte, en op papier drukte. Ten uiterfte gebrekkig echter was, tot dus verre, deze kunst: de gewone fchrijfinkt
"loeide op het papier, en drukte d~ letters met geene genoegzame
Ccherpte over , hetwelk KOSTER eerlang deed befllliten, om eellen
taaijen en minder vloeibaren 'inkt te vervaardigen, bijna van dezelfde
roort als nog tegenwoordig gebruikt wordt. KOSTER drukte nu
voortaan met dezen inkt; doch nog uiet gevallen zijnde op het za·
menvoegen van enkele letters, Iheed hij eerst eene geheele plaat,
Van zulk een formaat als hij verkoos: dan. daar hij hiermede
flechts op de eene zijde van het papier koude drukken, vervaardig.
de hij eene andere, die hij op een ander blad ardrukte. en plakte die
vervolgens met den witten kant tegen het vorige.
Men bewaart op het ftadhuis te Haarlem nog heden de eerfte
boekdrukken, welke op deze wijze door KOSTER vervaardigd zijn.
Een derzelven is een boekdeel in folio, bevattende 3 verhandelingen, voor ieder van welke men eenen hedendaagfchen titel gedrukt
heeft. De eerfie dezer verhandelingen, welke men meent, dat,
volgens het opfchrifc. om!l:reeks 1423 gedrukt is. bevat 8 tafelen
met houten figuren. verbeeldende de 7 doodzonden, met eene Latijn.
f.che uitlegging er onder. Het zijn Gothifche karakters; de drukinkt is bleek, de figuren zijn zeer zeldzaam, de vormen zeer plompe
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kenmerken eene hooge oudheid. De tweede verhandeling. votgens den titel in 1430 gedrukt, beflaat uit 9 houten tafelen, waarvan de afbeeldingen uit het Hooge/kd genomen, en waarbij mede
Latijnfche verklaringen gevoegd zijn; terwijl de derde, getiteld
Speculum humtlnae Saivationis , omtrent 1440, zoo men meent,
gedrukt, met Gothifche karakters en vol verkortingen is. Boven ie.
dere plaat, of bladzijde, !laan 2 figuren, die er bijna de helft van
be/laan. De eer!le verbeeldt een en perfoon, door duivels omringd,
die hem in een en brandenden poel werpen, met dit onderfchrift: Cafus Lucifer; (de val van LUCIFER). Eene tweede figuur verbeeldt
God den Vader, die EVA uit ADAMS ribbe formeert, waaronder
men leest: Deus creavit hominem ad imaginem et fimi/iludinem [u.
IIm; (God fchiep den mensch naar zijn beeld en gelijkenis). Er
zijn in alles SS houten platen, van den eenen kant gedrukt, \Vair.
van de figuren gefchiedenisfen uit het Oude Testament verbeelden;
ftaande onder iedere plaat de plaatfen aangeteekend, waaruit de prenc
ontleend is. Nog vindt men ten gemelden fladhuize een ander boek
in folio: Spiegel O1Jzer Behoudenis geheeten, hetgeen hetzelfde
werk in het Hollandsch is, als het bovengenoemde. Ook zijn er af.
beeldingen uit de Openbaring, die mede door KOSTER in folio gedrukt zijn; terwijl er eindelijk nog een boek in het Hollandsch voorhanden is, getitelt, als het laatfle, doch in groot octavo, zonder
plaats of jaargetal gedrukt, hetwelk men meent, dat het eerfte ge.
weest zij, hetwelk door hem aan beide' zijden is gedrukt geworden.
Behalve deze boeken zouden, door dezelfde hand, nog anderen vervaardigd zijn, die echter door de binnenlandfche oorlogen, vooral bij
bet beleg en innemen van Haarlem, zijn verloren geraakt.
KOSTER was een man van aanzien in zijne geboorte-flad, aan wel.
ke de eer van de eerfle uitvinding der edele boekdrukkunst (zie atdaar), boven Me::tz of eenige andere plaats, ontegenzeggelijk toe.
komt. Met rede liet dan de regering van Haarlem, boven de deur
van het huis, waarin KOSTER gewoond heeft, ftaande op de groote
markt tegen over het !ladhuis, deze woorden plaatfen : Memoriat

en

Sarrum Typographia Ars artium ronfervntrix, tlunc pr;mum in ven.
144°, dat is: Ter eeuwige gednrhtenis. De .Druk.
kunst, de hewanrdfle,' der kunstm, is hier het eerst uitgevonden 0111.
trent het jaar 14-1-0. In den gevel ziet men de beeldtenis van
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LAURENS KOSTER. Ook werd door het geneeskundig genootfcbap
een zeer fraai ftandbeeld, in 1723, in deszelfs tuin opgerigt, op welkl
voetfiuk, aall de 4 zijden, gepaste Latijnrche bijfchrifcen ge\'onden
worden, waarvan dat aan de Zuidzijde, in het Nederduitsclz vertaald,
aldus luidt: Ter eetl!Vige gedadlenis. Aan LAURENS KOSTER, Haar..

lemmer, 11lan van hurgemeesterlifke waardigheid, den eigen/ijken uil..
"i"der Jer Boekdru,lrkunst, heeft h~t geneeskundig genootfchap dit Ie.
imkteeken doen oprigten, in het janr 1723.
KOTHURNEN. Eene zekere foort van fchoenen, met hooge hie-
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Wo, bij de ouden in gebruik, welke inzonderheid door de vrouwen
gedragen werden. Zij werden door SOPHOKLES in het treurfpel in.
gevoerd, om den fchouwfpeleren een meerder aanzien te geven; en
van hier, dat het woord Cot!lItrul/s, in een en ligunrlijken zin, gebruikt
wordt ~ om eenen treurigen, over het algemeen verheven, aijl aan te
duiden.
KOTZEBUE (AuG. FRIEDR. FERDlNAND VON) werd in llloeim.
1761 te IFéimtll' geboren. Hij zelf erkent, dat zijne moeder hem
het eerst den finaak tot lezen, en een gevoelig hart, als met de
moedermelk had ingellort. Reeds vroeg onderfcheidde hij zich door
cenen vluggen geest en een levendig gevoel, en waagde, nog geen 6
jaar oud, eènige dichterlijke proeven. De volgende omllandigheid
had, volgens zijn eigen vernaai, in hare gevolgen, den grootllen invloed op zijne vorming, en bellemde hem, van zijne kindsheid af,
onherroepelijk tot eenen dramatifchen fchrijver, " De tooneelrpeler
" AnBT kwam met zijn reizende troep naar Weillwr. Mijne nieuws" gierigheid voerde mij naar den fchouwburg, dien ik met eene heili.
" ge huivering binnen trad. Het menigvuldig licht, de verzamelde
" menigte, defchildwachten, het geheilllvol gordijn - alles fpande
" mijne verwachting op het hooglle. Men gaf de dood 1'all ADAM,
"van KLOPSTOCK. Het fcherm werd opgetrokken; ik was geheel
"oog en gehoor; ging als bedwelmd naar huis, wenschte niets
" meet, dan om dagelijks zulk een fchouwfpel bij te wonen, en
" konde het mij niet beprijpen, hoe er de menfchen zoo bedaard
" over konden fpreken, en hunne bezigheden, gelijk voorheen, be,.hoorlijk verrigten. Het was mU dus een onbefchrijflijk ge" noegen, toen de hertogin AMALIA, kort daarna, eenen vasten
" fchQuwburg liet oprigten. Verfcheidene aanzienlijke familien kwa" men naar We/mar; mijne zucht voor het tooneel groeide met el" ken dag, en onder alle aanfchouwers was ik ongetwijfeld de op"lettendl1:e. Een ongelukkige brand vernielde heL Weimarfche {lOt,
"en met hetzelve de plaats van mUI1 genoegen. De tooneelfpelers
" werden bedankt, en gingen naar Gotha. Voor het overige heb ik
" aan dit tijdvak, grootelldeels, de vorming van mijL1 verLland en
" hart te danken; want iedere edele aandoening werd in mij opgewekt;
" terwijl mijn verfl:and en mijne verbeelding, door het goddelijk fpelen
" van ECItHOTT, met denkbeelden vervuld werden, welke zich, buiten'
" dien, nooit zoo duidelijk aan mijnen geest zonden vertoond hebben:'
Omareeks dezen tijd bezocht KOTZEBUI? het gymnafium van Musäus, naderhand zijn oom, wiens onderwijs en voorbeeld krachtig
op hem werkten. Hierbij kwam zijne verkeering 111et GÖTHE en KLINGER, waardoor zijne talenten dien graad van ontwikkeling moesten
verkrijgen, waarvoor zij vatbaar waren. KOTzEnuE was nog geen
16 jaar oud, toen hij naar de hooge fchool te Jena ging, waar zijne
neiging voor de tooneelkul1st, door een gezelfchap van liefhebbers,
een nieuw voedfel ontving. Te Jcnts beoefende hij de regtsgeleerd~
heid,
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!leid; werd tot advokaat bevorderd; genoot dc uitgcbrcidfie vricndfchap van den br:tven MUSEUS, met wien hij op het vertrouwelijkst omging, en beproefde nu, gelijk bij voorheen reeds mee
'VIELAND , GÖTlfE, HER;lIES en 13RANDES gedaan had, om hem naar
te volgen, waarvan zijn Ik, eenc gefchiedenis in fragmenten, die in
de GANYl\fEDES In het licht verfcheen, het bewijs oplevert. In
Reval; Waar hij in 1783 tOt bijzitter VlUI het geregtshof van appél
Was aange!l:eld, gelukte het hem, eenige werken ~e leveren, die de alge.
meene oplettendheid tot zich trokken, en hem fpoedig den lieveling
van het publiek maàkten. Zijn Lifden det' Ortenbergfohe Familie,
1n 1785, en zijne KleiNe verzamelde {cltriftCl1, in 1787 uitgegeven.
vertoonden ber allereerst zijne bevallige en gelukkige wiJze van
voordragc; inzonderheid waren het zijne beide tooneclHukken: Dlen{chen-haat en Berouw, en de [ndiallen in Engeland, welke door ge ..
heel Duitsch!t1Iul, en in andere landen van Europa, de luidfte goedkeuring omvingen.
Nadat KOT1:EBUE voor zijne gezondheid eene reis nanr Pyr1110nt
gedaan, en ook na den dood zijner gade, ter l':iJner verfirooijing, Pa~
rijs bezocht had, verzocht en verkreeg hij in Rel'a! zijn ontflag,
en betrok in 1795, 8 mijlen van Na,."a. in EstMand, het kleine land..
goed Friedmthat, waar hij tot in den Herfst van 1797 zich met zij.
ne familie ophield, en de Jong/Ie kint/erm mi/ner tuimell, en een
twintig taltooneeHlukkcn vervaardigde. Van hier ging hij als opzienet
van bet hoftooneel naar lPt'enen, waar hij, gedurende zijn verblijf,
een groot gedeelte zijner Nieuwe Too1leeljlukkrJll, die naderhand t 8
deel en vulden, in het licht gaf. Uit hoofde van velerlei onallnge-.
nallmhedcn verzocht hij, na verloop van !1 jaar, zijn Oluflag, hetwelk hem, met een jaargeld van !tlOO gulden werd toegenaan , waarop hij nàar Petersburg vertrok; doch op de grenzen gevat, en;
zonder te weten waarom , naar Siberië gevoerd werd. Hij werd t
echter, door een gelukkig toeval gered. Eel1 Rus, KIL\SNOPOLskr
geheeten, had KOTZEBUES kleine tooncel!l:uk, de Lijfleoctjier van
PETER tien derden, eene zijlingfche lofrede op PAl'L I, in het Rusflsch overgezet, welke overzettihg, toen tlczelve aan dien vorst in
handfchrift vertoond werd, 'dezen dermate innam. dat hij niet alleell
aanfionds bevel gaf, om den fchriJver uit zijne ballingfchap terug te
roepen; maar hem bovendien het fraaije kroongoed rrort"okul in Lief.
land rchonk; hem het henuur ovet het Duicfche cooncel opdroeg, en
bem den titel van horraad verleende. Het therkwaart/igjJe .JtJar mijns
levens, waarin hij deze zijne lotgevallen befchrijft; behOOrt tot dit tijdvak.
Na den dood van PAtJL I; wenschte hij naar zijn v:tderland terug te keeren, en verzocht zijn ontflag, hetgeen hem met den titel
van collegieraad, en behoud zijner jaarwedde vergllild werd. Hij
reisde nu naar lI7éimtJr, en vervolgens Mar .Jma, wanr hij eenen
vermakelijken tuin aanlegde; doch velerlei onecnigheden met GöTHE deden hem dit verblijf rpoedig verlaten. In 180.2 vertrok
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hij naar Berlij"n, waar hij. invereeniging met GOTTLIEB MARKEltf
bet tijdfchrift: de Prijllloedige uitgaf, waarin beiden partij tegen GöTUE en zijne aanhangers trokken, hetwelk eenen hardnekkigen penneflrijd, maar vooral het verleggen der Jénafohe Litteratur-Zeitung
na~r HCllle, en het verval der Hooge fchool te .lena ten gevolge
lmd, welkc laat.!l:c, zoo min als de aldaar nieuw nitgegevclle Lilteratllr.Zeituflg, fedect nooit haren vorigen bloei weder bereikt heefe.
In Berlijll gelukte het KOTZE~aE de gunst an het koninklijk
huis te verwerven, waardoor hij met een kanonikaat begiftigd werd.
Behalve verCcheidene grootere dramatiCche werken 1 gaf hij hier zijnen
Almanak YOII dJ"(111Joti[c:he {pe/m in het licht, waarmede hij aan den
looneel.minnaren veel genoegen gaf. Zijne Henimerillgell uit PariJs 1
zoo als ook uit Rome en Napels, bevatten eenig goeds, meer aangenaams. veel Vlllgtigs; doch ook veel dat bezijdcn de waarheid is.
Ten oogmerk hebbende, om gefchiedCchrijver van Pruisfen te wor..
den, begaf hij zich in 1305 naar /{oningsbel,,;cII, waar hem toegang tot
de archiven verleend werd, welk~ hem eenen genrimcn tUd onledig
hielden. Hierop leverde hij in 1809 de Ollde Gefchiedenis "on Pruis{m in 4- deelen: een werk, dat wel geen historischlaJlJstl1uk van den
ecrUen rang is; doch onder de goede geCchiedkundige werken te
regt eene plaats verdient.
In het voor Prais{en zO'O ongelukkig jarrr JB06, moest hij, nit
llOofde van zijn vrijmoedig gefchrîjf tegen de Frr1l1fclzm, uit Bcrlijn
vlugten. Hij week naar Rusland, waar hU Ceden niet ophield, om
dezen, benevens bUllnen keizer, met alle de wapenen, die hem als een
fchrander fchrijver teil dienste Honden, te bethijdcn. Na den groo·
ten omkeer V31l zaken, in r S13. was KOTZEBUF. dus geheel de
man, om de VODf de Frall{clzen zoo ollgunt1ige l1c;;,:ming der volken levendig te houden. Tot l1:aatsraad verheven, volgde hij het
Rusfifche hoofdbvnrtier, en gaf in Berlijn ecn Duitsch Folks"
blad uit; doch toen de Fr(mfcllC11 voorwa~:-ts drongen, keer..
,Te llij weder naar Rusland terug, wa8r hij, echter, nict ophield door verfcheidcne vernnftige cn G1tirike ((ukjes op den geest
des tijds te werken. Voor zulke diensten bleef hij niet onbeloond. In 1814 ging Tlij, als Rusfisch gcneraal-eonrut in de Pruisfifchc l1aten, naar KOl1illgsbergm terug: ook olltving hij van
dcn keizer Ar.EXANDER de St. /i1lJ](J.orden, met dc verklaring,
" dat hij deze ondcrfchcrding dOOl" zijne fiandvastigheid verdiend
'" had, waar door hU de verderfelijke grondbeginCers vau het vorig
" Fransch bellrrur had befireden." Hij werd vervolgens ·in r816 in
het koJlegie van buitcnfandfche zaken Ilaar Petersburg geplaatst;.
doch in 1817 dOOf keizer ALEXANDER naar Dllitsch/ahdgczonden.
om berigteIl aangaande dm jlaat der Letterkunde cn het openbaar
Gevoelm in te winllen, cu die regtilreeks aan den keizer te zenden.
Hij deed dit ce. Jféimar, en fchreef hier tevens een letterkundig Week_
blad, Waarin hij zich tot regtcr over alle [chriften in alle vakkcn op_
wierp,

KOU D E.
Hi3
wièrp, doch tevens over fiaatltunde en den geest des tijds zeer een.
,;ijdig oordeelde. Hierdoor haalde hij zich niet weinige vijanden op
den hals, Waarvan het gevolg eindelijk was, dat hij geen gering ge.
deel te der DuitCchc natie tegen zich in het harnas joeg, en men hem
verdacht hield, van aan keizer ALEXANDER verkeerde, en uit FranCche
fchrijvers, te ligtzinnig, overgenomenc berigten, omtrent de !1:aatlrundi..
ge letterkunde der Duitfchers gezonden te hebben, en hij eindelijk
door eeuen !1:udent, SANDT geheeten, verraderlijk vermoord werd.
Men ziet uit deze geheele [chets, dat KOTZEBUl!. zoowel een man
van groote talenten, als een kind van het fortuin geweeSt is. {nzon.
derheid muntte hij in het romanti[che en burgerlijke drama, alsmede
in het blij. en klucht[pcl uit, en zal niemand hem cenen rijkdom aan
vernuft en boert ligtelijk betwisten,
KOUDE is dat gevoel, hetwelk bU ons oncfiaat,
ontfiaat, W:lnneer ons
ligchamen aanraken, die minder warmte bevatten, dan ons eigen
ligchaam, en daar door aan hetzclve ecnen meerderen of mindereIl
graad van warmte Ontnemen. Het denkbeeld van Koude is dus alleel1
betrekkelijk; zoo is b. v. ons ijs voor ons gevoel koud; doch ff daarpolaarlanden warm. In dan
entegen, in vergelijking met hat ijs der polanrlanden
zomer komt ons de lucht In eenen kelder koud, in den winter
tvarm voor; en van hier; dat men ook de Koude neehts voor iets ontkennen! genomen hecft.
heeft. Wllllnecr
Wllllneer dc
de warmte de ligehamen uitzeef
uitzetf en,
cenen iekeren graad opgehoopt. in den fiaat van
gedeeltelijk tot eenen
ophou.
vloeibaarheid verplaam, of den zamenhang hunner deelell doet ophou_
daarentegen, eene zamcntrekking
zamentrekking van
den, dan veroorzaakt de Koude, daarcntcgen,
het Volumen, en verandert vloeibare ligé!J:tmcn in vaste. De dampen worden door de koude verdigt; de gas- of luchtfoorten, in te.
gendeel, worden Wel insgelijks in eene kleinere ruimte zamen ge..
perst, maar verliezen nooit haren veerkraciltigen
veerkraciuigen vorm. Omtrent de
koude van den dampkring kan mcn nog aanmerken, dat zij niet in
alle landen, onder eenerlei breedte liggende, offe hoon zij daardoor
in eene gelijke mate aan de zonnell:ralcn
zonne!l:ralen zijn blootgefield , even !1:erk
is. Over het algemeen is eene plaats kouder, hoe hooger zij boven
de oppervlakte der zee ligt j en van hier, daL de hooge bergtoppen
in Peru; ielfs onder de linie, altijd met fneeuw bedekt zijn. Men
heeft dit verfchijnfel eertijds daardoor verklaard, dat in laag liggende
zonnellralen eene ijlere, en dus ook eene
landen de temg kaatCende zonne!lralen
verwarnlende htcht veroorzaken, en dat de digte I~eht op hooge
bergen, iuist, omdat :tij door dit terllgknatCen niet ijler kan gemaakt
worden, koud blijven moet.· Thans, echter, wil 111!!n waargenomen
hebben, dat de warmte veel meer van de natuur der luchtdeelen,
dervuur!1:offen afhangt, die zij bevatten.
alsmede van de menigte dervuurf1:offen
Men heeft hier te lande verCcheidene voorbeelden van gellrenge
Koude. In 1740 teekende de thermometer van FAHRENHEIT, op den
huize Zwanenbflrg, cusCéhen Amflerda11t en Haar/em, 2 0 beneden
Cll in 1776 en
Iml; in 1795 fiond dezelve op 1 0 boven dit punt, ell
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,810 op 0; doch daalde een anuer goede thermometer van den heer
13F:Et.A!lRDS van Blok/ond
rum..
13EE1.AilRDS
Blok/oud te Dordrecht, volgens zijne nageJateHe
nagelnte-l~e aanteekeningen, den !qfien
!q!len van Louwm. 1776 tOt
~o onder nnI. In
tot 1I0
Winterm. 1798 zakte de kwik in den thermometer op Zwonmburg
Zwonenburg
tot 1",
26fien dier maand in dien van gemeldell
1 0 , doch den 26flen
gemeld€n heer, weil
ce
Utrecht wonende, tot 8
dell
8°0 (zoo als ook de thermome&er
thermomeser van delf
te U/recht
aldriar, teekende); den 27fien
27!len 's morgens
hoogleeraar de Rhoer, mede aldaar,
9 , en den 2811e!'l,
liG!' tot 10
28!le!'l, bijna ten gelijken tijde, fiond dezelve
lOG,
8 UGr
op
.r> onder nul. Sedert
Meef genoemde thermometer, meestal nu
up ~
S&.!ert IYleef
een~ meer dan
een&
d:1n eens minder, rijzende EOt
tot op den 7den van Sprokk-ehn.
Sften 's mor
1799, wanneer hij 's avonds fO uur tot op 1°"
I 0 ~ den Sflen
m0f..
gens teu
tCl] half 8 uur tot 4"
omtrent 3° bene..
4° en 's avonds 10 uur tot omtrent.
den nul gedaald was.
Volgens- gedane wmrrnem}ngen,
wmtrnem~ngen, in dit jaar (1823), flond de dier.
cher..
tIlomether
gemelden' hllize
huize Zwrmenburg,
Zwoneubttrg, den 22 van Loum. op 60momether op gemelden
boven nul, doch
doclt zakte des :lvonds
avonds ten 11
nur tot 20 beneden dat
I I IJur
den !l311en
231len kwartier
kWartier voor 8 uur op 4°,
4°, 's avonds 10
punt 1 en werd denQ , den 24ften
uur ep
2<j.ften 's m0rgenJt
morgeM 8 uor
unr op 3°, des avonds op 1°,
}o,
op 33'>,
en den 25flell
2sften des morgens, mede ten 8 mlr, illsgel~jks
allen
insgel~jks op 1°, allell
0 waargenomen; terwijl des avondsavonds 10 unr de kwik 9tO,
9~O, en
beneden Cl
150 boven dit p!~lt
den volgenden dag den z6fien
z611en van 1I I tot 15°
pnlt tee.
Het ijs in de Haarlemmer-meer, werd op dien tijd, 20 duim
kende. lIet
Rijnl. (of S3
53 duim 7 !lrepen
!1repen NederI.)
Nederi.) dik bevonden. Andere waarthermometers, bepaaldelijk
nemingen, wegens den lagen !land des t!lermometers,
van
val1 22 tot 25 van Louwmaand 1823, leverden de volgende uitkomftond dezelve den 23ften
23[ten 's llJor;;ens
ften op. Op Burgs!
Bl:rgst bij Breda Hond
l1lorg-cns
8 uur op 5!0
5fo onder Q, en went
wen! als zoodanig
zoorlunig door den heer NAlllilS
NAllliIS
waargenolllen
d~ thermometer van den hOf.lglcer.
hoogleer..
waarge'nol1lcn ; te Utrecht teekende
tcekende de
aar MOLL,
MOLL ~ den
de11 22[ten'3
22ften's avosds 6 uur 0, ten
~en 10
10 lmr
uur 4°
4=0 oodel'
etddci en
0", terwijl een andere thermometer van.
van
des nachts 3 uur 90 onder on.
0
I IQ
profes[or DE FREMERI],
profesfor
FRE~IERIJ, ter zelfder ftede1
ftede~ ten 7 uur 's morgens 11
teeken:lc, en die van den hoogleer:tar
hoogleeraar MeLL
onder 0 tecken:!e,
MOLL van middClrnache
middernacht
tOt 3 uur 80 onder dat punt,
en, den 24ften ten 3 uur 's nachts ee
punt. en
ee~..
[tand aanwees; do~h
doeh den 2sften middernacht tot 140
nen gelijken ftand
J+G
boven 0 gerezen W:7S.
w:tS. In Groningen nam de hoogleeraar UILKENS,
morgens> van den 23ften van meer genoemde maand ten 7 uur,
des ffi'DrgeH&
den tflermometer
tbermometer waar op 9"
90 onder
tlnder 0, en te Rollerdam
Rotterdam zag men al.
gemeen bep roefde thermometers van DOLLOND tot 6°, en zelfs die
dlllen; terwijl men op eenell
eellen
~a onder 0
0 dalen;
vrijer hingen, tot 7 en ~(1
derzelven , die tus[chen den ll6
Winterm. 1798 op 4 0
derzelven,
~6 en 27ften
~7ften van Wincerm.
zz van Louwm. 1823, 's
onder 6 gezien werd, Op'
Op-!2Z
'9 mElrgens
morgens 8 uur
~s nactlts
uur 5°
50 t en 's
'5 morgens van den 23ften
0", Ps
nnctlts 12 IIur
23fcen ten 8 uur
~Ildere plaatfen on.
v-an 7° onder 0 waarnam. In meer andere
eene koudekoude van
insge-l~iks waarnemingen omtrent den Hand de3
zes rijks heeft men insgelijks
fcllOon min of meer ver[chillende,
ver[chillellde.
thermometers gedaatt,
gedaan, die allen, fdlOon
bewijzen, dat de kmlcle
koude in Louwm. 1823,
18~3, ftrenger geweest is, dau
d:lu
G!ie van vroegere bekende jaren.
K OUGlie
KOUw

w

I\OUGAR.
KOUGAR. (De) KRAMP.
·~s
lCOUGAR, (De)
(DE) of KlJGUAR, (Fe/is Cat/gar),
COJ/gor), ook in zijn vaVllder land. hetwelk
hC!welk in verfchilIende
verfchillende fireken van NQordNoord- en Zuid-AIIII!Ztlid-Jme,.ika bellaat,
gehecten , is een bloeddorfiig,
bloeddorilig , verlèheurend.
verlèheurend,
ri/al
befiaat, de PI/ma
Pt/ma geheeten
viervoetig dier. Men heeft hetzelve ook den naam
"iervoetig
nnam gegeven van
Amerikaji:/Uil Leeuw; dodl
Amerikoji:/ze:l
docll te onregt, wijl het geenszins in geg~
ftalte
maar wel naar den Tijger. Pamher
Panther en
fialte naar den Leeuw gelijkt, mnar
dergel\jke dieren, hetwelk bewijst, dllt
gcOa.eht det
<Ier
andere dergelijke
dat hij in het
hp.t geOa.eht
katten, ellen
even gelijk de Leeuwen Tijger te huis bllliOOCt.
behoort. Hij ia
iB
kleiner .dall
Luipaard, en dunner en hooger op tie POOt<:ll
pOOt<.'ll dan de
dan de Luipaard.
Jaguar of Amerikarche
zeer kleinen kop; 00'
00AmerikaCche Tijger; heeft eenen zccrkleinen
ren als eene kat; klaauwen en tanden zoo als die des
d€s Tijgers. en
cm de
Van het kaccengeOllcht.
kattengeOllcht. en eenen zeer
overige hem gelijkende deelcn
deel en v:m
langan finart.
(laart , die op den grond fleept.
ll.cept. De kleur
kieur van zijne huid is
js hel~
langen
der ros,
ros., met zware
zwart gemengd, v.oor"l
vooml op den rug; men vindt er echter
hiif
hi~r en cklar,
ooar, die graauw, ook clie
die roodachtig zijn. De KOlIgar
KOl/gay Onthoudt zich meest in de bos[chen,
bosfchen, daar hij, in dl,!
d~ boomen zittende,
de voorbij komende dieren beloert. Als
AI~ h\j
hij elm
el~n dier gedood heeft,
beefe,
zieh z:u
zat aan deszelfs
vleeseh en be
2uigt
zuigt hij het bloed af, vreet zich
deszcl[s vleesch
be-..
liggen, als hij
I~at het ligg.en,
graaft het overige onder bladeren; doch blt
merkt, dat het door een ander dier is aangeraakr. Verzadigd zijnde,
2al hij eer wegloopen, dan eellig
eenig dier aantasten. en zeldzaam valt,
valt t
zal
hij menfchen aan.
tlapende mogt vinden. ZiJne huid
aan, ten zij hij die flapende
levert een vrij goed b011~
bOJIÇ op, en
cn word~ to~ onderCcheidelle einden
gebruikt,
gebruikt.
KOUSKOUS. Dus wordt de dagelijkfche {piJs
fpiJs der 1I1ooren
lIfooren in Afr;.
Afri.
Ira genoemd; belbtande
belbtnnde uit fijn meel met water, in ballen gekneed,
die vervolgens op een gate-plateel over eenen pot, waarin rundvleesch
of hoenders gekookt zijn, gezet, met vleeschn!lt
vleeschn:tt begoten , en
wa:;rover naderhand het vleesch gelegd wordt.
wasrover
koningrijlc
. KRAIN. Een hertogdom, thans tot het Oostenrijksch koningrijk
lJJy";e behoorende ; grenzende ten Noorden aan Karinthië en
eu Stier.
l/J'Yde
Stt'er.
mark,
marlt, ten Zuiden aan
Ilan de Adn'atifche-zee
Adriatifc1te-zee en Istrië, ten Westen aan
Friaul, en ten Oosten aan Croatië. Het bevat op eene oppervlakte
van 233 v. m•• ruim 400,000 inwouers,
inwoners, en levert veel wijn, olie.
tarwe. vlas en ooft op, uit welk laatlte
lRat11:e wijn gemaakt wordt. Ook
fchoon mar.
vindt men in de menigvuldige bergen ijzer, kwikzilver en [choon
mar..
mer; maar geen ZOut,
ZOUt, we Iks
n,s gebrek door zeezout vergoed wordt.
De merkwaardig11:e
tlechts gedeeltelijk bevaarbaar.
merkwaardigf1:e rivier, de Sal'e,
Sm'e, is flechts
KRAMP. Eene
onregelmatige zamelltrekking
Eelle onregehnatige
zamencrekking der fpieren, door eene ongeregelde werking der zenuwen op dezelve veroorzaakt, De
illvloep
zenuwgellel op de beweging der fpieren is deels wilinvloed van het zenuwgefiel
lekeurlijk, zoo als bij die van de deelen van het hoofd, het gezige,
gezigt,
de ledematen enz, en deels onwillekeurlijk , naar de befiemming
beflemming van ze.
kere verrigtingen der ingewanden.
ingewanden, b. v. de beweging van het hart,
hart.
de darmen, de flagaders enz.
enz, Door de werking der zenuwen trekt de
Vall
fpier op, wordt Iwner,
Iwner. en veroorzaakt daardoor de beweging vall
die
L 3
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die declen,
declen t waaraan zij gehecht is. Oefenen nu de zenuwen
zemlwcn haren
invloed op de fpieren, wier beweging wiJlekeurlijk
Î3, zonder eenige
willekeurIiJk is,
nandrift van den wil, bij de eene heviger, aanhoudender en onregel.
aandrift
matiger,
ontrlaat hieruit eene onwiliekeurliJke
onwi1lekeurlUk~
matiger t dan bij de andere, dan 0I1tfiaat
te hevige, ongeregelde en met het oogmerk firijdige
Ilrijdige beweging van het
lid of deel, welke met een onaangenaam, pijnlijk gevoel
gcvoql van fpan.
ning en opzwelling van het fpiervleesch gepaard gaat, die de ken ..
merken van de Kramp zijn. De kramptrekkingen zelve zijn zeer me4
me.
nigvtJldig, naar mate de onregelmatige invloed der zenuwen op deze
nig\'1.11dig,
of gene fpieren aanhoudend of afwisfelend werkt. Toni/de
Toni/éhc Kramp
is aanhoudend, cloni[clze
doni[clze afwisfelend.
afwisfeJend. S~uipen, vallende ziekten ,
hartkloppingen, het fl:amelen,
h:mkloppingen,
l1:amelen, bezetting op de borst, dansziekte ~
het onwillekellrlijk
onwiIlekel1rliJk lagchen
lagehen enz. behooren allen onder de kramptrek..
kende bewegingen. Menfchen dus, die een
Cen bijzonder gevoelig ze.
nuw- en daarentegen een zwak fpiergefiel
ipicrgefiel bezitten, zijn het meest
aan kramp onderworpen, b. v. kinderen.
kinderen, tengere vrouwen, ziekelijke
en zwaarmoedige mannen. De krampltillende
krampllillende middelen zijn of de
zoodanige , welke den buitengewoneu
buitengewonen iuvloed
invloed der zenuwen op de
fpieren binnen zijne behoorlijke palen brengen.
brengen, of de laattle
Jaatfic ver
ver...
{lerken.
fierken. Weinige middelen, echter, werken niet flechts
tlechts alleen en on.
on_
z;enuwen. maar verhitten ook te gelijk het bloed,
middellijk op de zenuwen.
welk laatfie
laartte zeer
Zeer nadeelig is,
Is, wanneer cr ontl1:eking
outfieking plaats heefe. Vele
vrouwen fchrijven iedere foort van hoofdpijn, elk finartelijk gevoel van
ligchnam aan de kramp
krnmp toe, en maken, tot groot nabinnen in het ligchaam
deel van zich zelve, misbruik vaD de zoogenoemde krampftillende
krampfl:illende
mid6elen.
midAlelen. Dikwijls zUn
z\!n verkoelende in deze gevallen de beste.
KREEFT. Dit geDacht
geflacht is een der meest b(lkende
bflkende dier[oorten,
dierfoorten, waarop
emstacca het meest toegelegd heeft. Er zijn weimen zich onder de Crmtacca
nige
nigc werken over de Natuurlijke gefchiedcnis der visfchen en gekor·
gekorvene diertjes, van ARISTOTELES
ARISTOTELES af tot op onze tijden, waarin mCll
meI)
niet een geheel hoofdfil1k
hoofdflllk aantreft, aan dit geflacht
gellacht toegewijd. De fchaal
der Kreeften is bijna cilinder-vormig, en het voorfie
voorl1:e gedeelte van den
kop is in eene lallge
lange horizontale punt verlengd, die met doornen ge..
wapend is; ter zijde van dit gedeelte zijn de oogen geplaatst, die
door middel van eene fierke fpier zijn vast gehecht, waardoor zij uit
en in de holligheid kunnen gebragt
geb ragt worden, in welke zij geplaats~
zijn, en tusfchen
ttlsrchen de oogen
OOgt:lll vindt men de fprieten (antenl1ae)
(antenl1ae),, waarvan
de buitenae
ligchaam, in een groot :lan.
aan.
buitenfl:e gewoonlijk zoo groot als het ligchamn,
tal geledingen verdeeld, en ingeplant zijn op eene beweegbare baGs,
cal
zaamgel1eld uit drie groote
zaamgefield
graote geledingen, die met fchubachtige deel en
en haren voorzien zijn. De andere alUmnae
ante;znae zijn veel korter. !taaD
l1::lao
meer voorwaarts • en
cn zUn
ZUil zanmgeficld
ins..
za:lInget1:eld uit twee draden , die ins"
gelijksin vele geledingen verdecld
verdeeld zUn.
zijn. De deeleil , die tot den
mond behooren
behooren,, verfchillen
vcrfchiIIen Iliet
niet aanmcrhcliJk
nunmerhel\jk van die der krabben.
In den kop zelve boven de phari./;/.\pharij:/....· is
i~ de ma:lg
maag geplaatst, welke
vliez;cn, en drie puntige fI.:hubachtigc
tanden
zaam.getlcld
ficrke vliezen,
fchubachtigc tallden
zaanlgctleld is uit ftcrke
be.
be-

K REE F T.
(<ft
t3eVl\t,
die
zoodanig
geplaatst
zijn,
dat
zy
zich
kunnen
nader.en.
ten
tleVl\t,
z\l
einde het voedfel fijn te wrijven. De maag ontlast zich in het darmkais, welke in eene regte lijn
naaI, hetwelk eene krnnkbeenige buis is.
naai,
nam uitloopt. De fiaart maakt de helft van het
bngs den !laart in den aars
ligchnam
zanmgef1:eld, die door middel
ligchnmn uit, en is uit zes geledingen zaamge!l:eld,
van buigzame vliezen zijn vereenigd. Deze ringen hebben aan hunhun~
nen Ollderften
onderften rand
rand belangrijke
bclallb'Tijke beweegbare draden, die in getal en gedaante bij beide geOachtell
verfchillell. Het is aan deze draden, waar
geOachten verfchilIen.
het wijfje hare eijeren vasthecht,
waarfchijnlijk. dat zij ook
va.thecht, en heris waarfchijn!ijk.
bij het mannetje bij de voortteling van dienst zijn; doch men bil
echter hieromtrent nog niets fieJligs
Ilelligs beweren. Het einde van den
fiaan benaat
bellaat uit
Ilukjes, die aan den onder\Iit vijf platte dunne eironde fiukjes.
fien ring zijn vastgehecht~ geledingen uitmaken, en men als vinneu
vinnen
kan be[chouwen.
befchouwen.
De opening der brllncltim
brt111Chien is geplaatst onder het voorfie
voorfte en zijdezijde-lingsch gedeelte van de [chaa!.
fchaal. Men kan de inin. en uitademing bU
hU dez!!
dieren gemakkelijk waarnemen, het zij men hen uit het water neemt
of ze er in plaatst. In beide gevaHen
geval1en bemerkt men een geknap ,
hetwelk door het indringen van het water of door het naar buiten
komen ven luchtbelletjes veroorzaakt wordt. De poot en der Kreeften
bij beide geflachten hebben eene der merkwaardig!l:e bijzonderheden,
rlat zij namelijk de voortelings-werktuigen in zich bevatten. Bij het
mannetje zijn deze werktuigen geplaam aan de bafis van de eerfie
eerne
geleding der twefl
twee achterae
achterfte pooten, en zijn kenbaar door eelle
eene rond.
rondvilten in uitloopen. Bij het wijfje
achtige holligheid, waar de zaad
zaadvIlten
vindt men aan dezelfde gelflding
geleding der 2z pooten van het derde paar, ee.
ne groote eironde opening, die aan de eijtjes
dooTtogt verfchaft.
eljtjes eenen doortogt
Langs het middclfte gedeelte van het ligchnam vindt men den bal
in drie deelen verdeeld; tus[chen
tusfchen dezen bal en de opening van den
fiaart ligt het hart,
hart. uit hetwelk vier vaten, één naar voren en drie
naar achter, loopen: achter het hart en op zijde vindt men
nog witachtige vaten,
va~en, die eene groote ploats
plaats innemen. Deze vaten
zijn
zjjn met de baHen
ballen zoodanig vereelligd,
vereenigd, dat men niet twijfelen
kan, of het zijn de zaadvaten
zaadvatell bij het mannetje. Bij het wijfje vindt
men hier ter plaat[e
plaatCe de eijernesten. De kleur der Kreeften is bij de
verRivier-kreeft groenachtig bruill,
bruin, en roodachtig bruin met blaal1w vel'"
mengd bij de Zee-kreeften. Deze kleur echter wordt door het koken of door de werking der zuren roöd.
herllellingsvermogen der fchalen en
Zeer opmerkingswaardig is het hernellingsvermogen
pooten bij deze <Heren: gebroken of afgerukt zijnde, komen er op
voor[chijn. Sommige [oorten
dezelfde plaats weder nieuwe te voorfchijn.
foorten bebe~
hoeft men fiechts aan te raken, of bij het vuur te plantren , om deze verminking te bewerken. Belangrijke waarnemingen omtrent dit
herll:ellingsvermogen heeft
heefe REAUlYIUIl gedaan. De groei dezer dieren
gaat zeer langzaam voort; zelfs beweren de vis[chers,
visfchers, dat zij eena
Kreeft van 7 à 8 jaar nict kUllllen
kunnen verkoop en.
L 44De
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De Rivier-kreeften houden zich gaarne op in 100pcIldcen
100pcIldc en aeenachtige wateren. Men vindt ze zelf ook in meren en beken, waar
~lj echeer minder fmakelUk zijn. Dij dag verbergen zij ~ich in dcu
zij
grond. onder fieenen, of wortels van boomen. Onder de waterdie.
ren zijn er weinige, die op deze foort van water zoo kiesch Z\jll
als de Kreeften: men heeft waargenomen, dat zij
zjj zich bij verplaat.
fing, b. v. van een loopend in een ltililaalid water, op het land bejiaven, om aldaar om ~e komen.
Jiaven,
De Kreeften, gelijk de overige CrtWflcen, leven niet dan van dier.
lijke zelfilandigheden. Gedurende den zomer azen zij op kleine vis.
fehen, fchelpdiertjes, w3ter-inÎektell
w3ter-inÎekten enz. Den wincer brengen zij
door bijnA zonder vQedfel te nemen. Tot vijanden hebben zij bijna
alle die{en, die in of bij het water leven,
levcn, als: otters, waterrotten,
watervogels, fOlluuige visfchen enz.
De Zee-kreeftell houden zich het meest aan de kusten op, waar
men rotfen en klippen vindt, in wier fpleten zij zich verbergen.
Men vindt ze bijnR Ïll alle zeeën. en zij komen niet zeldzaam voor
op de kusten vall
van Europa. Sommigen bereiken eene reusachtige ge.
fialto II men heeft er gezien, die 3 voet lang waren, Deze bijzondere grootte vindt men vooral in de groote rivieren van dziofiscn
dziafiscn
JPólga enz. waar men deze Kreeften
Rus/om],
Ruslal/d, zoo als de Don, de lPólga
llechts om de ~oogenoemde kreeft-Qogen vangst, welke eettijds in
de geneeskunde meer gebruikt werden dan heden. Men vangt de Kreeften op verCchilJende wijzen; bij dag met de h:l11d, en bij nacht met
f.'lkkels. Ook kan men ze met ans zeer gemakkeWk vangen. De
voornaamlle foorten zijn de Astacus lJfarinus,
lJfarillus, FAn., Fluviofilis,
Fluvjafiljs, FAB.,
A. Barton;i F_\B., .1. NcrwegÎCfJs enz.
KREEK-INDIANEN of MUSCOKIES, zoo als :tij zich :telv~
:te1v~
noemen, maken cenemlrijko
Noord-.1lm:rika uit. Zij beaene talrijko Natie in Noord-/hm:rjka
tiaat uit onderCcheidene finmmen, die
die. zich, l1a verdrietige oorlogen,
vereelligd hebben, 0111 elkander tegen de Cl/ac/milS enz. te onderaeu.
onderl1eu.
nen, en in dit hnn
hun plan zoowel gelJaagd zijn, dat zij deze en an.
dere fiammen aan zich hebben onderworpen. HUil
Hun land, of dat.geen ,
waarop zij regt meenen te hebben, ligt nabij de
dc 34 gr. Noorder-breedNoorder-breed.
te, en firekt zich uit van de rivier Tombeck/ce, of MobilIe , tot aan
den Atlantifcltm OCCflan.
DeMan. lIet heefr vele bevaarbare rivieren, die
in baaijen en havells uitloopen; is CclJOon en vruchtbaar; van tijd
tot tijd door hun meer bebouwd gewordelI
gewordcil , en levert tabak, riJst,
lndiaansch koren, aardappelen, erwton,
erwtOn, boonen, kool, meloenen
perfiken, aardhezit'll, druiven enz. op. Ook hebben zij overvloed
aan tam vee, zwijnen, kalkoenen, eenden en ander gevogelte; alsmede aan wild gedierte. HUil
Hun land levert mede een aantal zoutbronnen op, en de rivieren zijn rijkelijk van visch voorzien.
De /(nek-/llditJl/(JI zUn
Cchrander en wellevend
ZUil een
eell welgc0cfend,
welgc0efend, fchrander
volk; bij nitllck
htlllne rChtcIl;
nitllek jn!oer$ch
jn!ocrsch op htllltJc
rChteIl; zeer gehecht aan hun
land; welgemaakt; bch\:udige zwemmers; h<lrdvochtig ell vlug van
aard,
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-:aard;
omtrent
vreemdelingen
zeer
herbergzaam,
en
zelfs
edelmoedig
~ard ;
herbergzaam.
den hoogfiell
en vriendelijk tot in dcn
hoogl1:en graad, ook jegens de blanken,
wanneer
wanncer hen
hcn iemand
icmand van eellen
ecnen hootier
hoober rang, dan eeu koopman, beZij zijn in
ill hunnen handel zeer !lipt,
nipt, en befchermen
zoekt. Zij
befchcrmen de kooplieden
teg.en alle
alJe verongelijkingen. Hunllc
Hnnlle vrouwen zijn fchooll,
fchoon, en
Jieden tegen
velen derzelve
fraat hunner befchaving, ongemcen
ongemeen zinde·
zindederz.elve,, naar den
dcn !laat
[lellen hunne waarde in goede jagers, visfchers
lijk. De mannen !lellen
en krijgslieden te ziJn;
zijn; moetende de vrouwen bet meeste werk op
den akker verrigren.
verrig!en. Zij bedienen zich nogtans ook van flaven.
De Kreek-Illdiemen
Kreek-lndiclIJen hebben dikwijls eenen voorraad van fier!,en
l1:erl(en drank
aJlcc.ll1 ter
tcr hunner verkwikking dient; doch zij gebruibij zich, die alleem
dj eren en honig. Zoo herberg- en minzaam zij omken
kcn veel melk,
mclk, eijercn
uent hunne vrienden zijn, zoo onverzoenlijk zijn zij ten aanzien
trent
van hunne vijan.den; terwijl zij tevens van de trouw der blanken,
het algemcen,
algemeen, een ongun!lig
ongunnig denkbeeld hebben, doch veel verover hl!t
Îl) de bewoners der Yeremigde
,rouwen
lrouwen in
Féreenigde Jlatm
flaten fiellen.
tlellen.
KREOLEN. ZOO
ju Amerika de kinderen der blanken,
Zoo noemt men in
of oorfpronkelijke Europeçl's,
Europeçrs, die uit een wettig huwelijk geboren
~ljn; terwijl diegene , welke de blanke mannen, buiten het huweziJn;
Jijk, bij hunne Negerinnen telen, Mulatten, oflieden
JiJk,
ofIieden van de kleur (al:&00
;1;00 de kleur van hUil
hun vel hunnen oorfprong aanduidt) genoemd worden.
KRETA (thans CANDIA.) Is eene der grootfie
groottle Griekfche eilanden in de Middelland[che
Middel/andfche zee, hetwelk bij de ouden zeer beroemd
was, en door deszelfs ligging, nabij Afrika, Azia en Europa, en
eenige- zeer goede havens, deszelfs heerfchappij
zee,t
heerfchapplj over gemelde zee
en haren handel fchijllt
fchijm te verzekeren. Deszelfs bewoners zijn tal.
tal•
rijk en arbeidzaam, en de verf
verfchillellde
.-Ijk
chili ende voortbrengfels van wijn, vee,
vee.
korel}
koren,, olie enz. worden, uit hoofde van derzelver goede hoedanig.
hoedanigheden, fierle
tlerl, gezocht;
gezoch~; terwijl de aard van den grond en de zachtheid
der luchttlree~
luchtllreek er welvaart en genoegen verfpreiden, en dit oord nog
heden. zoo als in de vroeglle eeuwen, het ei/and
eiland der gelukkigm
:zoude
v:m MINOS,
MINos, wel.
Mude kuunen
kUDnen genoemd worden, indien de wetten van
welke HmltRVS
HOM~RUS zelf vnn
van JUPITER afkomstig befchouwde, op nieuw
een volk befiuurden,
Oabel1:uurden, wiens aloude luister door de verachtelijklle
verachtelijktle flavernij
verniJ vernietigd werd.
eil:mden van den ArchiPel,
Archipel, lan.
lanDit eiland is, zoo als de meeste eilanden
ger dan breeder; ligt op de breedte van 331I ,, en op de lengte·
lengte van
tusfchen de 41 en 44°; doch het is opmerkelijk, en tevens eene be.
belangrijke waarneming, dat alle
nlIe eilanden van dezelfde zee, in hUllne
hunne
lengte IJ eene rigting van het Noorden naar het Zuiden, min of meer
naar het Westen of Oosten hellende, hebben; terwijl
tcrwijl de platte grond
van Kreta of Cai/dia
COildia eene !lrekking
firckking van het Oosten naar het Westen heeft, hetgeen een bewijs voor eenen verrehilIenden
verfchilIenden oorfprong
fehijnt
Ida, (thans Psiloriti) , de
fchijnt op te leveren. De hoo~rte berg Ua,
GIIOSfttS enz. dedcn Kreta, van den kallt
kant der Natuur, oud·
doolhof CllOSflts
tijds merkwaardig zijn; tCl'\vijl
terwijl voortS de oor[prong der eerfte Grie"·
Griek;L 5
felle
f1:he
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fche fabelleer op dit eiland gezocht wordt. Hier zou SATURNUS g~
regeerd, en de gouden eeuw gebloeid llebbcn.
hebben. Ook heers::hte
heerschte hier
MINOS,, wiens kleinzoon MINOS Ir,
J\TJNOS
II, de vader van ARIADNE was.
Voor het overige ondcrièheidde
onderlèheidde zich Kreta door de befchaving
van kunsten
wc~cnfchappcn, en
cn werd lVI\'SON,
lVfYSON, een der 7 wij.
ktlljsten en werenfchappcn,
zen, aldaar geboren, Aan de leeraren der reden-rijkkunst was ech.
ier de toegang
coegang tot het eiland
eiInnd omzegd, alzoo mcn
men beducht was,
was.
dat de welfprekendheid
welfprekclldheid gevaarlijk zou worden: een maatregel, welks
ge!l:rengheid
geflrengheid naderhand merkelijk verzacht werd.
KRETlNEN. Een bijzonder foort van menfchen,
rnenfchen, dia
i.lia men het
meest in de dalen
dal~n van het Walllfer/and,
Wal/lferla1Jd, in Zwitferland,
Zwitfer!alld, en in fomInige
f1:reken van Savoofje
SavooiJe ontmoet, en zich door wanftaltigheid
wan!laltigheid van
migc 1l:reken
Jigchaam en gebmk
nan zielsvermogens
gebrek aan
zielsvermo~ens onderfcheiden. Zij zUn zeer
'igchaam
talrijk; planten zich van het eene geDacht tot het andere voort, en
bevatten eenige duizend families,
families. Zij hebben een dik, misvormd,
plat hoofd, plompe, grove ge!Mtstrekkcn,
gebatstrekken ,roodachtige
roodachtige oogen, zon
zon...
der het minfte
min!le vuur of leven, Dappe fpieren in de kaken, handen en
voeten, en cenen
eenen krop, die dikwijls tot over de borst hangt. Daar..
enboven zijn zij vGIDagen
volDagen dom en voor geene befchaving vatbaar;
zeer vraatachtig, wellustig, traag cn
hoogften grand,
graad.
en morGg in den hoogl1en
we!l:and, welke men [{rctianis1!IiJs
Krctianis1!1iJs noemt, bepaalt zich
Deze ziekelijke t0e!land,
wel alleen tot de opgenoemde land!lreken;
landftreken; doch plant zich daar van
het
geDacht tot het andere voort, en
e11 heeft zich zelfs
zelf> bij kin.
kinbet eene geOacht
deren vertoond, wier ouders geene [{retinen
f{retinelJ waren. Het opfroren
opfporen der
heeü vele nieuwere gelleesheeren
geneesheeren bezig gehouden,
oorzaken hiervan heefe
en waarfchijnlijk moeten dezelve in de lx:OOtell,
bi;Ooten, vochtige en ongezonde lucht der diepe dalen, welke geest en ligchaam
ligchamn verzwakt, in
het onzuiver en met vele vreemdfoortige
vreemdfoonige dec!en
deelen bezwangerd wmer,
in de morligheid der !lraten
ftraten,, in de luiheid, onreinheid der inwoners zelve, en in gebrek aan befchaving gezocht worden. De beste,
tot hiertoe bekende, middelen tegen deze volksziekte, naar het gevoelen van den hcer
heer FODETE, dcn
den nieuwften
nieuw!lell fchrijver over de Kre-o
Kre"
tinm,
tiHe1l, zjjn deze-: dat men de huwelijken dezer ongeInkidgen
ollgelukldgen onder el
el...
I,ander belette, op dat het kwaad zich niet
nict voortplante ; dat men
mell
kinderen, die er eenen aanleg toe hebben, in hooge Innden
I~nden late op ..
voeden, en dat men de kllnstvlijt
kunstvJijt en werkzaamheid in die oorden,
oorden.
waar deze ziekte heersellt,
heersclJt, 1l\ll1kweeke,
a:tnkweeke, vermits zij door een werke.
loos leven aanmerkelijk bevorderd wordt.
KRIJGSKUNDE is de leer van al dat gene, hetwelk bij de toe.
pasfing van krijgskundige kennis , ten aanzien van tijd en mimte,
pas!ing
mimte.
het wezenlijkfte en doelmatigfte
doelmatigfre is. Zij berust, bij
bU den aanval, op
den grondregel, om met de grootfte mate van
V:ln kracht eenen vercenigvereenig.
den aanval
Mnval op een beflisfend punt te ondernemen; zood at de grond.
a!!e verdediging daarin befman
beftaan moet, dat IJlen
men den vijand, zoo
regel van alle
I:1.ng mogelijk, verhindere, om dien te volgen, waartoe het beste
lang
is, dat men iederen aanval op de regte wijze trachee
middel is,
trachte voor te
te

ka·
ko·
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komen. Tot eene behoorlijke Krijgskunde behoort eene voorafga:m.
de kennis van verfcheidene wetenfchappen, als: krijgskundige aardrijks-,
gefchied-, teeken-, vesting-bouwkunde enz.; doch vooral de Stra_
tegie, die de beweging van een leger huiten- , en de Tok/iek ,
welke die beweging op het flagveld, of bi!weu
bi!llleil het bereik van het gefchut leeraart.
De nieuwere Krijgskunde dagreekent zich van de invoering van het
fchiet-geweer en de ftaande legers, waardoor de geheele manier val)
oorlogen, in de middeleeuwen, noodwendig moest veranderd worden,
Zoolang perfoonHjke moed en ligchamns-fterkte den krijg beflisten,
was de oorlog voor de edelen zeer aanlokkelijk, en bij de hoogere
klasfen der natien zeer in aanzien; en het was eerst gedurende den
krijg van KAREL V, en FRANS I, dat men het groot belang van
een geregeld voetvolk leerde kennen ; terwijl de Zu-itfers, toen..
maals het beste van deze foort, niet zelden het lot van eenen flag
beflisten.
beilisten. Door de invoering van het fchiet-geweer, inzonderheid van het gefchuc, werden perfoonlijke moed en ligchaams.fterk.
te van mindere w"arde, omdat de kunst derzelver plaats verving;
doch nu verloor ook het krijgswezen veel van zijne vorige aanlokke.
lijkheid , en moest men, bij mangel aan vrijwilligers, meer en meer
tot gehuurde foldaten, uit de laagfte volksklasfe, de toevlugt nemen.
Hieruit werden de ftaande legers geboren; doch men bezat nog gee..
ne eigenlijke Krijgskunde, maar vocht in bijna onbewegelijke kolomIU en. Zoowel door HENDRIK IV van FrankriJk, als door de republiek der f'éreenigde Neder/(1I1de1l,
Nedcr/(1I1de1l, in haren firijd voor de vrijheid tegen Spanje, werd dit fielfel van fiaande legers meer ontwikkeld.
en maakte men in de Krijgskunde, door de groote talenten van HEl'~.
DRIK IV, den prins MAURITS van Nasfou, en den hertog ALEXAN.
pER van ParlIla
Parl1lfJ,, geene geringe vorderingen; doch werd, inzonderheid de belegeringskunst, in den Spaanfchen N
ederlanàfchen oorlog, tot
Nederlanàfchen
meerder volkomenheid gebragt. Later bragt GUSTAVUS ADOLPHUS ee-.
ne belangrijke verandering in de Krijgskunde te weeg. door kleinere
Ilfdeelingen. ligter wapenen. en vele verbeteringen bij het fchmge.
vaarte in te voeren, waarop kort daarna, order LODEWijK XIV,
door denoorlogsminister
den oorlogsminister LE TELLIER , en diens zoon en opvolger
LOUVOJs, inzonderheid echter door TURENNE, en andere groote veld.
beeren, het krijg~wezen eene geheel veranderde geuaante verkreeg. In
plaats. dat HENDRIK IV. 14,000 man in dienst had, onderhield LODEWIJK XIV, na den vrede van Nijmegen, reeds 140,000 man. Deze uitbreiding der !laande legers moesten nu de overige Europifche mo...
gendheden volgen; doch duurde het lang, voor dat Enge/ond en Ho/·
land tot eene evenredige vermeerdering derzelve , welke men hier
Illtijd voor de vrijheid gevaarlijk hield, konden befluiten.
Ondermsfchen moesten
moestcn deze grootc
groote legers
lcgers op de Krijgskunde eellen
belangrijken invloed hebben. Zij werd IJU eelle
eene InlIJst, die meer in
11 et groo~ belllu;ddd
behat;ddd werd. }j-rmi:rijl dekte zijne grenzen door
nicu
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nieuwe vestingen, en zijne vestingbol'1wers
vestingbOQwers waren tOt
tot op de jongCle
jongfic tij.
tijden voorbeelden voor Europa. In het begin d~r
Sde eeuw begon
l{~r 1ISde
krggswezell en de Krijgskunsr
Krijgskunst een nieuw gewigtig
vor het geheele krijgswezen
Rus/alJd, door PETER den Groolen,
tijdvak. Niet alleen verkreeg Rus/mul,
een talriJk, op de Europifche wijze bet1uurd
geoefen:!, fi:t:lIld
bel1uurd en geoefend,
f1:a:md
leger, maar ook Pruis{ell
Pruis{en kwanl, OIntrenc
omtrent het middel)
middel} derzelvc,
del'zelve, onon·
WILIIEL~I I met eene zoo aanzienlijke krijgsmagt in
der FREDERIK WILIIEI.lII
Rt:1"optJ
Eu,-optZ te voorfchijn, dat derzelver getal eerlang met d"
de: oevolking
fl:aat niet meer in evenredigheid fiond. In Pruis/en moest dede.
van den fiaat
ze mab't
ma!,rt ecn
een kunstmatig werktuig worden ,• waartoe FREDERIK II
1I
haar
baar vonnde,
vormde, wiens voorbeeld op alle.
alle, zelfs op de klein1l:e,
kleinf1:e, fiaten
Hatel2
(bande legers daardoor eene
zulk eenen invloed had, dat het 1l:elfel
fielfel van {bande
uitgeftrektheid verkreeg. welke het nimmer gehad h:ul.
h:td.
Terwijl nu het krijgswezen den hoognen
hoogfien trap van volkomenheid
fcheen bereikt te hebben, deed de Franfehe
Franfche omwenteling geheel Eu.
Europa in zijne grondzuilen beven, en ontdekte de naaktheid van het
tot hiertoe gcvol;;de krijgskundig ftelfel in al zUnen
zijnen omvang. Door
de verbazende uitbreiding der fta:mde
ftaande legermagt, had zich ttlsfchen
tmfehen
baar en de natie eene wijde klove gevestigd: alleen het leger was
haar
gewapend en niet de natie, die veeleer geheel weerloos was. Werd
lJU
was de laa.fte
gehragt;;
JlU het eerfce
eerfte gellagen, dan WitS
laatfte onder het juk gebragt
terwijl, bovendien.
d:: legers zoo aanmerkelijk waren uitgebreid, dat
bovendien, da
geene
ene de minne evenrezij met de geldkrachten van den ftaat in ge
werk edigheid ftonden, en dus noodzakelijk, grootendeels , moesten werkeloos blijven. Door de ftaande legers bloot tot werktuigen te maken.
maken,
had men alle zedelijke drijfverell
drijfveren verbroken, toen de Franfche natie
nati~
eensllags werd te wapen geroepen, en tegen het verroeste
verroesLC werktuig
cener ftaande legermagt middelen bezigde, door krijgskundige vereener
llUften
nuften ingevoerd, die haar, zoo lang zij haar oorfpronkelUk
oorfpronkelijk doel getrouw bleef, onoverwinnelijk maakte. Toen, echter, de beheerfcher
ITOUW
FrtJl1krijk in den ouden waan, verviel, om zijn leger meer en
van Frankrijk
meer in een werktuig te herfeheppen,
herfcheppen, dat alleen
alIeen aan zijne perfoon
perfoon_..
lijke bedoelingen dienstbaJr
dienstbaJf was, en de overige Europifche ~nogend
heden,
beden, door ondervinding geleerd, en op de regtvaardigheid harer zaak
vertrouwen1e,
vertrouwende, eindelijk de natie zelve voor regt en vrijheid te wapell
riepen - toen bevestigde het zich op nieuw, dRt geene, hoe hoog
ook geroemde. vaardigheid in de KriJgskunst
Krijgskuns[ in [caat
volT
ftaat is, om een vol.
komen werktuig, door zedelijke kracht en nationale geestdrift bewogen, offchoOll dan ook de legers minder mogen geoefend zijn,
eenen duurzamen
dnurzamen wederftand te kunnen bieden.
KRIJT (ereta)
(Creta) behoort,
behoor., volgens de bepaling der nieuwere
feheidkundigen , tot tie
tle koolzure kalkaarden , en be1l:aat
beaaat uit fijne.
fchraal voelende deelen, die los aan elkander hangen, en zich daar.
daar~
om ligtcliJk
ligtelijk aan andere ligchamen hechten. Het bezit, over het algemeen, de eigenfchappen
eigenfehappen der kalkaarden, en het zuiverl1e
zuiverfie is fnccuw.
fiJecuwwit; doch valt in
iu het graauwe, nanr
naar gcbng
ge!ong het meer met Ideiklci- of
kie~
kie·
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kiezelaarde vermengd Is. Het Krijt ontleent, w:lOrfchijnlijk,
waorfchijnlijk, zijnen
naam van O·eta.
ere/tl. (teget'woordig
(tegel'woordig Cf/tJdif/),
CatJditl). hoewel men
mell het, volvol·
daal' niet vindt. In Engdfmd,
Enge/mul, Frankrijk
Frnnkrijk j SpanSpf1n~
gons latere berigten , daar
DttitsclzJand, De!len/arkeJ/
je, Italië,
ItalIë, DUÎtsc!t/ond,
DetJC'nlarRcll en andere
andere. landen, is het zeer al
a14..
gem~en, en vormt aJda~r dikwijls
gem('en,
dikw~ls geheele
geheelc voorgebergten; inzonder~
heid langs de zeekusten, zoo als in Enge/ond,
Engeland, (hierom dlbion
L11hion van
(I/hus,
a/bus, wit, genoemd) alwaar men er kalk
knIk van brandt. Wij gebruiken
het Krijt, om mede te fchrijven; met lijm
I~jm gemengd, om er
cr mede
aan te C1:rijken;
nrijken; alsm ede tot het polijsten van zilver en andere meta·
metalen, tO~
to~ het
h~t vervaardigen van fpiegelglas, van Reamursch porfelein,
van fmeltkroezen,
fmeltkroezcn, en toe
tot eene grondverf V3n het hout, dat
d~t men vergulden wil. Ook doet het Krijt tot verbetering der bouwgronden,
houwgronden ,
eenvijl eene
nm, als de I,alk;
kalk; terwijl
wanneer die te vaH
vast zijn, een gelijk nut,
nukken, in cenen regenbak geworpen, het water van de
menigte C1:ukken,
lootfl:of
lootnof zuivert, welke het door de loode pijpen opneemt, wa-ardoor
w:lardoor
het vergiftigd wordt. Voorts kan
I:an men door het Krijt zuur bier verheteren
aluin verheteren,1 vetvlekken uit het papier vertlrijven,
verdrijven, en, met alnin
bonden, ransaclJtige
hcrficIlen. Het Krijt komt meestal uit
ransaclnige olien hcrficllen.
E,;gelal1d en
CIl Denemarken, en wordt,
E'igc!fJl1f1
word t , bij geheele
geh eele ladingen, als ballast, naar Hamburg,
f1amburg, Bremen, /11l1.flerdom
/1mflerdom en andere zeeficden
zeefieden vervourl1eenen, zoo als ook:
voerd. Men vindt in het Krijt dikwijls vourl1eencn,
oolG
verfleeningen
verlleeningen der voorwereld.
KRIM, (De)
(DE) voorh~en
voorh~cn eql1
e~n Tnrksl:h
Turks.:n landfchap, doch thans tot
Rus/mld behoorende ,f ligt als een fchierdland tusfclJen
tusrchelJ de Zwarte en
Rusloud
Afowfche zee; maakt een gedeelte van het fiadhol'derfchap
fbdhol~der!èhap van Tal(TOI(rië uit, en bevat na genoeg 240 v. 111.
m. In 1783 werd de Krim,
voorheen reeds door Rus/and
Rusland bemagtigd, onder KATHARINA
KATHAlUNA IJ
II geheel
in dat
d~t rijk ingelijfd, hetwelk, llÏt
uit hoofde van derzelver gunstige liglig.
ging voor den handel, aan hetzelve een aanmerkelijk voordeel aanbragt. De inwoners, op 3°0,000
300,000 gerch:1t,
gefelJ:1C, zijn meest Tartaren,
Tar/aren, en
den lVIahomedaanfchen
Mahomctlaanfchen godsdienst toegedaan. De grond brengt wijn,
tninvruchten,
tuinVrllchten, moerbrzie-hoomen
moerbezie.hoomen enz. voort. Ook vindt men er veel
Knffn, en ligt aan er.
cc·.
zout. De hoofdfiad heet Theodofia, voorheen Kalfn,
nen boezem der Zwarte zei,
zet, waardoor eene goede hnven
hnvcll' ge.
vormd wordt.
Volgens de llieuwlle
llieuwC1:e ontdekkingru
KRISTALLEN. VoJB'ens
ontdekkiogC'u de merkwaarmerhwaardigfie voortbrengreIs der tweede aantrekkende kracht, welke alleen
cligfle
door aanraking werkt. Zij befiaat in de regelmatige fchikking der
Iigchnmen, volgens meetkundige vonnen, en
fiofdeeltjes
nofdeeltjes in zekere Iigc1ulmen.
eeue ttlsfchenkomelJde
ge~
welke deeltjes, door eene
tlJsfchenkomellde vloeifiof
vloeillof van elkander ge.
fcheiden zijnde, zoodra de laatne
laatC1:e door uÎtwllfeming
l1inv~feming als anders
anrlers vertlaar gelang hunner wederzijdfche aanaRIl'dwiJnt, zich naderen, en, !laar
trekking, zich weder vcreenigen : de hieruit olltfiaande
olJtfia:lnde regelma.
regelmatreId<ing,
tige Iigchamen
Jigchamen dragen den naam van /{1"istallell.
f{ristallet? Zij worden in de
groote,
Natuur gevormd,
gevorm<l, en bevinden zich
groote , geheime werkplaattèn
werkplaatlèn der Nntullr
in zekere grotten of holen, of in onderfcheidene
ollderfcbeidene aardfoorten.
~ard[00rteu. Onder
hU:lhU:l·
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hunne uitwendige kenmerken is dat van derzelver regelmatigen
vorm het zekerfie en be1:mgrljkfie,
bel:mgrljkfie, en hiertoe behooren , onder
f{alkfpat,".
anderen , de eenvoudige driezijdige piramide, zoo als de /{nlkfpntlt.
welke men ook in de dubbelde driezijdige aantreft; de dubbelde
vierzijdige
~ierzijdige piramide, zoo als veelal bij de RobiJn of Spinel; eene
ruitvormige tafel met fcherpe kanten.
Gyps.Spaf1t
kamen. zoo als in de Cyps.Spath
of Seten;/;
Se/en;!; de zeszijdige ,• dubbelde piramide bij de Stlphir;
Stip/tir; ee.
ee4
De
fomtljds bij de ChryChry.ne gelijkhoekige. zeszijdige tafel.
tafel , zoo als fomtijds
[ober;J;
[oberi'; (!ene
~ene zeszijdige zuil, gelijk bij
bi,i de Arrllgonit
Arragonit en Kalk.
jpllth; eene
/patk;
eelle vierzijdige zuil, :lan
aan de einden in vier vlakten fpits toe
toe-a
zuil,, met fiomilomloopende , zoo :lIs
als bij den Zirkoon; eene zeszijdige
zesiijdige iuil
pe hoeken, zoo als ook hij
bij de [{alkfpatlz
[{alkfpalh:~ een Dodekaider (of twaalf·
twaalftijdige ligchamen)
Iigchamen) met ruitvormige vlakten, gelijk bij den Diamant
en Cmllaat;
Grallaat; eene vierzijdige zuil,
züil, met vier;
viet; aan de kanten liggende,
vInkten
fpits coeloopende,
toeloopende , zoo als de Hyacint; eene dtlbbelde, zes\Flnkten fpit3
tllsfchen-zuilen, welker
tijdige piramide 1~ met langere of kortere ttlsrchen-zuilen,
vlakten meestal over dwars fijn ge!1reept
gellr\~ept zijn, gelijk bij de Qf/arts;
QJlarts;
eene achtzijdige zuil, welke in acht vlakten fpits toeloopt. zoo als
de Brllzili[che
Topaas j een tweelingskristal , uit twee vierzijdige zuilen
Brazili[che Topans
bellaanae,
waarvan altijd twee aan twee elkander in de lengte genoegbeflaande, W3arvan
zaam doorfilijden, zoo als bij den Knlisfleen;
K,'uisfleen; eene negenzijdige zuil.
met 3 ziJdige,
zijdige, korte punten aan het einde,
einde f gelijk bij de SchorI;
Schot"!; ee"
ee..
ne dubbelde achtzijdige piramide met vier
~ier vlakten aan ieder punt,
pUnt,
gelijk de Leucit; eene vierzijdige zuil,
~uil, die aan
aatl de punten, door fiomiloml't hoeken en kanten, eene zeszijdige vlakte vormt, zoo als bij de
Sakfifchc Topaas,
Stlk{ifchc
ToptItls , en een dobbel!1een,
dobbeilleen, met fiompe
ilompe hoeken en kan·
ten, waardoor
oncll:l:tn, zoo als bij de Borllcit,
waardOOf 26 vlakten ont(la:tn,
Boracit, enz.
KRITIEK. Deze is van tweederlei aard: de eenC1 door fommigen
voor de eenige ars critica gehouden, bemoeit zich bepaaldelijk l11et
met
de oude letterkunde, en heeft meest betrekking tot het verouderde,
verouderde~
het duistere en verminkte, het zij dit doar
doot de afCchrijvers, door
gebrekkige uitgaven
uitgnven of andere toevalligh eden veroorzaakt is;
i~; met een
woord tOt alles,
aIles, wat ter
tef opruiming van het moeijelijke
moeijclijke in taal en fiijl
nijl
dOOf ophelderen, verklaren en vergelijken, kan
kall
van oude fchrijvers, door
kundienen. De tweede foort van Kritiek is die, welke men zou kun"
menfchelljke gewrochnen noemen eene billijke beoordeeling van menfchclijke
ten,
ten. de toepasfing
toepasling van ons verfl:and
veriland en ollzen
onzen fmaak op de werkell
van kunst, vernuft en geleerdheid. Deze oefellin;;
oefening "an
van onzen geest
is van niet weinig nut, kan ons een wezenlijk vermaak verCchalfen,
verfchalfen,
en zelfs, wel gebezigd, onze
oll~e zedelijke volmaking bevorderen.
KROKODIL (DE) (Lacer/a
(Lacerttl Crocodilus) behoort onder de gaande
amfibien. Zijn kop is met fchilden bedekt, en de nek gekield. Hij
heeft 4 pooten, en zijn fiaart
lleeft
ilaart is van boven van twee zijlingfche kui.
kuiven of kammen voorzien. Dit dier is het verfchrikkelijkfie der zoete wateren; fomtijds
fom tijds 50 voet lang, en wordt in de rivieren van Afrika, inzonderheid in den Ny!, gevonden, waarom het 001"
001(, in on-
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derfcheiding van anderen van zijno
derfchewing
zijne foort, den naam van Nijl-krokq.
Ni,il-krokq.
Jij
Jit dtaagt. Hij doodt menfchen en dieren; doch de eerlle kunnen
hem gemakkelijk ontkomen, omdat hij niet vlug in zijne beweging
is: ook kan hij, jong gevangen wordende, tam worden gemaakt. llij
Dij
de paring gaat het wijfje op den rtlg
rtig leggen, en legt vervolgens OUl.trent
lrent 100 eijeren, die naauwelijks de grootte vàn
van een ganzen-ei hcb.
ben, en in het
he[ zand worden uitgebroeid. De jongen, tlit
uit den dop
komende, zijn
fpocdig wel 10 of 12 maal
Zijn fpoedig
ma:il grooter, dan het ei was.
Gangetifclre
Dehalve deze Krokodil heeft
heett men nog twee,
twee. als: I. de Gongetifclte
Behalve
Krokodil, of Sl1eppellbek,
SneppelJbek, (L.
CL. GOl1gett'ça)
GimgetiC4) die zich door lange, fpil .....
ronde, cilinderachtige kaken
kaken11 en tWee kammen op den fiaart,
/laan. die in
elkander loopen, onderfcheidt,
onderfcheidc, en voornamelij k in de Gal!ges
Gallges gevon.
gevon..
den wordt; en 2. den Kaaimtln,
Kaaiman, of Amerikafchen
Amerika!chen Krokodil (1..
(L. A!~
licator),
fcl{i1den bedekt is: ZijD
/icator), wiens kop met op elkander liggende fcllilden
nek is bloot,
bloot , en de fiaart,
llaart, die eene ruwe oppervlakte heeft, verlaat/le vindt men in
toont van boven
baven twee zijlingfche
zijlingCche firepen.
/lrepen. Deze lamfie
het middelfie
middel1le gedeelte van Amerika, en het wijfje legt maar omtrent
30 eijeren.
Vele muien,
naden, gelijk de Egjpttmflren
Egjptl!l1tlren en Theballen , volgens I-IERo.
BERO.
DOTUS, hebben reeds voor eeuwen den Krokodil godsdienstig ver·
ver~
cerd; terwijl de zieke .JavaalZ,
.Jav4an, volgens het berigt vnn
van MAC.\RTNEV'.
MACARTNEY',
hem nog de beste vruchten offert, mogelijk.
mogelijk, omdat de Krokodillen,
mt'nfchen dooden.
wegens hunne logheid, weinige mtn[chen
KRONI]K.
KRONIJK. De kronijken.
kronijken, of gefchiedkundige opggven
opgaven van bel
he,
voorgevallene
\'oorgevallene in een bepanld
bepallkl tijdvak, onderfcheidell
onderCcheiden zich van de jaar~
boeken van gelijken aard (Annalen) , meer door derzclver
derzelver benaming,
oudl1e Kronijken en jaarboeken
dan door de zaak zelve; want de oudfie
zijn in hunne gefchiedkundige
gefchiedkuodige berigten
ingerigt. Wil
berigteIl volgens de jaren illgerigt.
men echter het woord Kro/lijk
Krollijk in eenen firengen
l1rengen zin opvatten, d:l1l
d:1ll
:zouden
·een t~idvak
zouden de KroniJken, of tijdboeken , de geCchiedenis
gefchiedenis van
vaneen
t~idvarc
over het algemeen, zonder zich tot een bijzonder volk te bepalen, elI
en
zonder rangorde van jaren, benevens derzelver gebenrtenisfen
gebenrcenisfen en merk.
merk4
waardigheden, moeten inhouden; doch de jaarboeken in eene korte
en eenvoudige aanwijzing van het merkwaardigae
merkwaardiglle van hetgeen in enkele jaren, inzonderheid bij een bepaald volk, is voorgevallen, moeten bellalln.
beaaan. Beiden worden als bronnen der gefchiedcnis befchouwd,
en wel onder de gefchrevene berigten geteld, bij wier gebruik eene
toec{Jng van derzelver echtheid
eclJtheid en oorfpronkelijkbeid,
oorfpronkeliJkbeid.
grondige toeding
zoowel als van derzelver waardij, volfirekt noodzakelijk is, om dat,
200wel
zoo als bekend is, veel op naam van zekere fchrijvers gefteld wordt, die
er geen deel aan hebben. Ondertusfchen waren kronijken en jaarboeken
kun~
vro,eg onder die volken in gebruik, die het letterfchrift kunreeds zeer vro.eg
dig waren, zoo als b. v. bij de HebrecuwC1I
Hehreeuwen de 2 boeken
hoeken der
der' Kro/JijKrollij/ren,, en andere fchriften, in het c,ude
ken
ûude Testament te vinden, en voorts
Romeinett. Bij
BU vele volken werden zij onder
bij de Pkeniciers en Romeinen.
11et
/laat vervaardigd (Staats-kronijken),
(Staats-kronijken). hetgeen door
bet gezag van den fiaat
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de priesters, nis tot de klasfe der wijzen en geleerden belloorendè.
verrigt werd. In lateren tijd, dien der Christelijl{e tijdrekening, wa.
ren het insgelijks meestal geestelijl,en, welke de gefchiedkundige tijd.
boeken verv:l.1rdigden, toa als I EtJSEBIUS; bisfchop te Cefarea, die
uit oude, voorhanden zijnde, gcfchicdbockcn zijne KwniJk zamcn~
fielde; welke de oude gefchiedenis bevatte; HJERONI;\lUS van Strj..
hon, die dezelve in de 4de eeuw in de Latijnfche taaloverbragt , en
welke door anderen werd voortgezet. Tot deze KronJjken bel1ooren ook verfcheidene gefchiedkundige werken der Byzantijnen, en de
Alexandrijnfche Kronijk (Chronicon PafchtJle); door DU FRESNE uitgegeven; voorts de KronVken, door vetfcheidcne monniken, inzonderheid door de vlijtige Benediktifner, in de middel-eeuw t gefchreven, en deels de gefchiedenis over het algemeen, fedC'rt den aanv:1\,g
der wereld tot op hunnen tijd behelzende, (zoo als de Kronijk van
RHEGJNOS, OTTO van Freiftngen en anderen) of die van een bijzonder
tijdvak, (zoo als van LUlDPRANDS), of van eene enkele natie, (zoo
als die van GREGORIUS van Tours zijne gefcl1iedenis der Fronken; Beda's Engelfche gefchiedenis en anderen), of eindelijk de gefchiedenis
bevattende van bijzondere provincien, fieden, infl:ituten en beroemde mannen. zoo als b. v. de Kronijk der abtdiJ van St. Dm,'s,
EGiNHARnS, de gefchiedenis van KAREL den Grootcn enz.
De Kronijken zijn gedeeltelijk in uitgebreide verzamelingen uitgegeven, en tot de I3de en 14de eeuw meestal in de Latijnfelle taal gefield:
dikwijls is niet eens de naam van derzelver opfiellcr bekend, en dragen zij den naam van de plaats, waar zij gefchrev('n of gevonden
zijn, of wel dien van hunnen ontd ekker. Over het algemeen dragen
deze gefchiedkuudige tijdboeken het kenmerk van den tijd, waarin zij
opgefl:eld zijn, alsmede van derzelver fchrijvers. Men kan er de gods..
dienstige denkbeelden, inzonderheid van de geestelijkheid der mid.
del.eeuwen, hunne bepnalde wetenfchappelijke kennis, en hunne ten
deele kinderachtige Iigtgeloovigheid 1 geredelijk in ontwaren: ook
bevatten zij eene menigte godgeleerde en zedelijk-nuttige toepaslil1~
gen; doch zijn ook daarentegen vrij van die fiaatkul1dige befchouwin.
gen en oppervlakkige redekavelingen, welke men dikwijls in lateren tijd,
onder den naam van Pragmatismus geroemd heeft, en zijn dus voor
de gefchiedenis van hunnen tijd van veel belang. Bij de meerdere
en toenemende vorderingen in het onderzoek der gefchiedenÎs, heeft
men de pragmatifche werken derzelve , waarin de gebeurtenisfeIl ,
waar over zij handelen, in eene behoorlijke opvolging van tijd, gefchiedkundig verhaald worden, van de Kronijk onderfcheidel1, waarin nog eene zeer platte manier van voordragt gevonden warde.
Nieuwe historie-fchrijvers gebruiken het woord Kronijk bijna alleea
van llaats·kronijken.
KRUIDKUNDE. (Zie: PLANTENKUNDE.)
KRUIDNAGELBOOM (De) heeft in grootte en gedallnte vele overeenkomst met den Laurierboom, en wordt op de Molukfche eilauden
ge.

KRUIJFF. (J. na) KRUIJFF. (J. DE) de Zoon "7
gevonden. Hij groeit in cellen droogen en hecten grond; heefe hard
hom, en verkrijgt op het laatst van Lentem. , aan de einden der dun.
ne takjes, geheele trosren van witte bloemknoppen , die naderhand
de gedaante van nAgels aannemen, en om hunnen trerken geur den
Itaam van KruidntJgelen bekomen hebben. Deze bloemknoppen wor.
den groen geplukt, in den rook, en daarna in de zon gedroogd,
waardoor zij derzelver bruine kleur verkrUgen. Men rekenr, dat jaar.
lijks omtrent 35°,00:> pond naar Europa worden gevoerd , het.
geen voorheen aan ollze Oost·lndirche m:mfchappij een inkomen
van ruim een itlillioen 750,000 gulden opleverde. Behalve voor
huisfelijk gebruik, dienen de nagelen ook, om er eelle zeer geurige
fcherpe en heete olie uit te fioken.
KRUIJFF, (JAN DE) is in het jaar 1706 te Leijden geboren; hij
paarde, gelijk velen in ons vaderland, de beoefening der letteren, en
bUzonderIljk der dichtkunst, aan de bezigheden van den koophandel.
De roem , dien hij bierdoor bij zijn leven, bij bevoegde regte~
ren, verwierf, werd na zijn overlijden, dat in het jaar 1755 voorviel, door ZIjne drie zonen vereeuwigd, die de verCpreide gedichten van hunnen vader, in 1776, in eenen bundel bijeenbragten. Deze
bundel, uit een aamal losl'e fiukken van verl'chillenden aard en in~
houd betraande. doet ons in de Kil.U1JFF eenen man kennen, die,
offchoon met dichterlijk vernuft, vUur en verbeeldingskracht niet
in de hoog!1:e mate bedeeld, echter met die gaven meer dan zijne
dichtlievende tijdgenooten was toegerust, en die eene llitnemende
bekwaamheid had, om ernfiige en gewigtige denkbeelden, in vloeiende en fievige versmaat, met gepasten dichterlijken zwier krachtig
uit te drukken. Ook voor het luimige en geestige was hij geenszins on.
gefchikt; zoo als eenige flukken, iu dien trant gelleld, duidelijk bewijzen.
KRUIJFF, (JAN DE) Zoon van den voorgaanden , werd op den
J 1 van Wijnm. van het jaar J 755 te Lei/den geboren, en door zijnen vader, bedacht, om den uicnemenden aanleg vun dezen zijnen
veel belovenden zoon op het zorgvuldigst te omwikkelen, tot de
beoefening der letteren opgeleid, en bepaaldelijk voor den predikdiellst
be!1:emd. Deze befl:emming, echter, werd na den dood zijns va~
ders, toen hij in den loop. zijner fludlen reeds verre gevorderd was,
ten gevolge eener ziekte , welke voor eene hebbelijke borstkwaal
deed vreezen, geheel veranderd, en met het bellllur eener uitgebreide en werkzame fabrijk verwisfeld. Zijne zucht nogtans voor de
wetenrchappen, en bijzonder voor de fraaije letteren, tot welker b(!.o
oefening hij bij een levendig vernuft, iuist oordeel~ kiefcben fmaak en
verfijnd kunstgevoel, de uicnemendfle geCchiktheicl had, was te fierk
en vurig, om hem uiet al den tijd, dien zijne beroeps-bezigbeden hem
overlieten, aan de voortzetting zijner meest geIiefkrosde letteroefe.
ningen te doen toewijden. Niet weinig werd die zucht aangekweekt
door zijn IidmaatCcbap van verfcheidene letterkundige maatrcbappijen,
die wegens zijne uitfl:ekende bekwaamheden hem om f1rijd aan zich
ALCI!MUN WOORDENS. IV.
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trachtten te verbinden. In het bijzonder had het taal· en dichtlievend
fpreuk: Kunst wordt door arbeid verkregen, te
genoot[chap, onder de [prellk:
Leijden, waaruit ·de thans :<ldaar
Lei/den,
aldaar gevestigde afdeeling der Hol/(lndfche
Holland[che
Maat[chappij l'an
l'tln frtlaije
frtlai/e kt/lISten en weten[chappen haren oorfprong
oor[prong
nam, gelijk
geli.ik later de genoemde afdeeling, in hem een ijverig mede·
Le·
lid en belhmrder.
bel1uurder. Twee keurige en met veel oordeel bewerkte Le'Jlmsbe[crijvingen
l'all de dichters SYBRAND
SYllR,\ND FEITlmA
ARNOLD
vmsbe[cri/vingen 1'(111
FEITE~IA en ARNOLD
HOOGVLIET
Lel'embe[chrijl'il1gen "an Ne.
HOOGVLIET verG eren het
her l11e deel der Lel'embe[chrijl'ingen
derlomlfche dichters, door het bovengemelde
t1erlandfehe
bovcngemelde genootCchap
genootfchap reeds in
bet jaar 1778
1778 uitgegeven, doch (hetwelk jammer is) nimmer door een
het
cweede is gevolgd. Ook de dichterlijke werken
wcrken vfln
van dat zelfde geg~
noor[chap
noot[chap bevatten verCcheidene
verfcheidene fraaije dichtllukken , van hem
bern afaf·
komstig. Doch zijne verdiensten als dichter blinken bovepal heerlijk
uit in zijn, het hart,
hare, het ver(l:and, de verbeelding en den gezuiver.
den kunst[maak even zeer fireIend
firelend en bevredigend Leerdicht, in twee
zangen, getiteld de Hope des lI'cderzims, hetwelk hij der nagedach.
een er teedere en deugdzame gade toewijdde, en in het jaar 18
1817
tenis eencr
I7
met eenige kleinere dichtHukkel1,
et regt puikjuwe
elen
dichtHukken, insgelijks m
met
puikjuweelen
te no~men, in het licht zond. LMer vervaardigde hij nog eene overover·
IV Boek der Eneis van
v:tn VIRGILIUS,
VIRGILlUS, die, in
brenging
brcnging in dichtmaat van het IV
ondcrlcheidene letterkundige gcnootlchappcn voorgelezen, door alle bevoegde regt ers als het
hee fclioonHe
fclJoonl1e model van dichterlijke Jlavolging
navolging geOllze wel1sch
wenscl! vervuld wordt, met andere door
prezen werd, en, zoo onze
hem nagelatene
nagclatene dichtHukken eerlang ;n het licht zal verfclIijnen.
verfc1Iijnen. Ook
ars redenaar heeft hij zich op het gunftigst
gunHigst bekend gemaakt, zoo door
;Jagedachte1Jif
andere flukken, als door zi.ine keurige R~del'oerilJg ter 1JagedachtCllif
f'fln J. N1EUWENHUIZEN,
N1EUIVENHUIZEN, Stidtcr
Stichter der 1lJ(lOl'fchappij
Ilwm:fèhappij tot Nut l'an het
'Pan
Algemeen,
el1- twimig
Alge;m:en, ter gelegenheid van haar vij f~ Cl1twintig jarig beHaan
beflaan,,
LdjJm llltgcfproken
ultgcfproken en door den dmk gemeen gemaakt,
in 1806, te Lpi/dm
uitmuncende Lofrede op C. Pz. I-100FT,
HOOFT,
en bovenal door zijne
zijtJe allezins uitmunrende
door de HollandCche
Hollandfche maaatfchappij van fraaije kunsten en wetenfchap.
wetenrchap.
pen met goud bC!;l"oond,
bc!;roond, en in het V deel van hrrre
hme lP'èrken uitge.
geven. Loffelijke melding verdienen
verdicnen insgelijks verfcheidene door hem
vertaalde Redevoeringen, als van den hoogleeraar Mr.
uit het Latijn vertanlde
J. LuzAC, t!!IJ betonge,
Ge!cerdhe[d de l'oedjler
b-tonge, aàt de Geleerdhe!d
voedjler is del' Det/gd,
1'oora!
,'oora! in een vrij gel1leeneÏJest;
gel1lemebest; van den hoogleeraar H. PARilDlJS,
PARilDlJS,
Over lIet
natuurlijk lPé!-(lerJ'en,
Ol'er
fret l1atuurlijk
lJ7cl·flcrl'eJl, en van den hoogleeraar
hoo;;lceraar S. F. J.
RAU,
RAU, ovc/"
over het
Ilct a!/crvollJ1(lokt/fe
al!ervolmaaht;7e Karakter l'an JEZUS
JEZUS CHRISTUS, opeeue vergeliJking
van ·PAULUS.
'PAULUS. Z~in laatll:e
gehelderd door eene
~'ergeliiki1/.g met dat vtm
werkje WJS:
was: Aanmerkingen over het Evangelie V[l11
JOANNES dovr
vfIn JOANNES
E. A. BORGER, z:ft het Latiin
Latijn vertaald,
vertaald. en in 1821
18'21 bij de
ae wed.
J. ALLART
ALLART uitgegeven. Nog voor den afloop van dat jani,
jaar, en wel
wer~
op den 24f1:e:l
24f1:e~1 van Winterm.
\Villtcrm. overleed hU in 's Graven,'zage, wer·
waarts hU
hU [wee
zij.
twee jaar vrOé'ger,
vroeger, ter gelegenheid
~elegenbeid van het huwelijk zijjongfle, alleen hem nog bijgeblevene dochter, met den
ner jongHe,
dcn Heer
J. BoSSCHil,
0111 b:j deze zijne kinderen het ovcr
over.•.'
BoSSCHA, vertrokken was, om
fchafeha·
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tchot zijner dag~l1 in geletterde rust door te brengen, na der n1:1I1tfchappij, in onderCclieidene aanzienlijke en gewigtige betrekkingen.
en onder deze die van raad van binnenl:llldCche zaken, wethouder
der llad Lei,/den, curator van '8 lands Hooge [chool, en laatfcelijk in
die van vrederegter, van dienst te zijn geweest.
KRUIS. (HET) De omCtandigheid, dat JEZUS aan het kruis ge.
ftoeven is, heeft dit, bij de RomeiflC'/1 gebruikelijk, werktuig der
verachtelijkfte doodftraf tot een heilig teek en verheven, waarvan zich
fommige Christenen tot een kenmerk van onder[chciding en herinnering bedienen. Het gebruik , om zich tOt ten aandenken aHn
JEZUS dood te kruiCen, klimt reeds tot de 3de eeuw op. KONs·rt.NTIJN
de Groote liet op openbare pleinen, iu paleizen en kerken KruiCell
plaatCen, en toeli reeds be(cbilderde men daarmede den ingang der
huizen, tcn einde dezelve daardoor als Christelijke te kenmerken;
gelijk ook later de meeste kerk~1l kruiswijze gebouwd werden. Het
kruis werd echter eerst een voorwerp ván vereering, n:ldat de keizerin HELENA, moeder van genoemden vorst. het Kruis, waaraall
JEZUS zou ge([orven zijn, in jeruza1cm ontdekte, en er een feuk van
naar [{onflantillope! mede br,igc; en hiernan is het feeSt der J(mis~
vinding, den aden van B1oeim. in de Roomsch-katholijkc kerk ge~
vierd wordende, zijn oorCprong verfclwldigd. Van nu af hield
men het Kruis weldra voor een teeken van overwinning en de vro.
lijkCce verwachtingen. Vaandels en wvpens werden er mede Yerfierd,
en de keizer HEItACLIVs meende het bebou;.1 van Zijll rijk verzekerd te hebben, toen hij het gemelde Ctuk van het kruishout,
hetwelk in Jeruzalem bewaard werd, en in 616 ln hande;} der
Per~fI gevallen was, in 631 op hen weder vervoerde. Tot een
aandenken aan deze overwinning werd het fee~t der Kmis-l'erheffillg ingeCteld, omdat HERACLlUS, op de hoofdfchedel-plaats te Je.
l'uza/em, het kruis liet oprigten. Wonderbaar was de vermenigvuldiging van dit heilig overblijCCel: ontelbare kerken vertoonden er
nukjes van, wier wonderdoende kracht men door de verbazendfic
daadzaken wilde bevestigd, hebben; tenvijl men in ernst geloofde,
dat het zich liet verdeelen, zonder kleiner te worden. Tc vergeefs
poogden de beelden([ormers ook de aanbidding van het Kruis te ver..
hinderen; meen ende men, aan hetzelve, met het d:1ar~an gehecht beeld
des fiervenden Zr.ligmakers, boven alle :1nJere be~LLn \':1n hdligen.
godsdienstige vereering fchulJig te zijn; zoo al3 dan ook de pi egtige aanbidding va:l hetzelve, volgens het leerbegrip van JOHANNES
van Damaskus, in de 7de eeuw in de OosterCche kerk werd vast·
gefield. Dat ook in de Westerrche aan hN Kruis eene geheime krnche
werd toegeCchreven, bewijst de kruis-proef of het krllis-geregt. (Zie
ORDALIEN). De veldcogten, die de ChFisèenheid, iJl de middeIeeuw •
ter herovering v:m het heilige land ondernam, zijn insgelijks naar
het Kruis genoemd, omdat ieder, die er deel aan hnd, een Kruis
van rood laken, of andere l1ofl'~, op zijne borst droeg.
M !l
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KRU1STOGTEN. Aldus genoemd, om dat alle de daarin tletrok..
ken helden een kruis op hun boven-kleed droegen. Zij behooren
onder die allerzonderJing!l:e en merkwaardigll:e verfèhijnfels der mid
deleeuwen , van welke het nog twijfelachdg is, of zij meer voordan nadeel geflicht, en meer goed dan kwaad hebb e n te weeg gebragt. De naaste aan!(!Ïding tot deze Kruistogten moet meer in den
onzinnigen ijver, waarmede men toen de heilige overblijffels (re/iquiell)
vereerde, dan wel in een doorflcpen plan der pau[en en de Roomfche geestelijkheid gezocht worden. De Christenen, die naar het heilig graf trokken, hadden langen tijd, tegen betaling van eene geringe
fchatting, van de Arabieren hefcher!Iling en veiligheid genoten;
doch deze door de Saraceen fc he volks!l:ammen, naderhand, onder
het juk geb ragt zijnde, werden de Christenen mishandeld en verdre\'en. PETER VAN AlIBENS , of PETER de kluizenaar, gaf aa,llciding
tot den eer!l:en kruistogt, door de treurige fchets, welke hij, ua zij
ne terugkomst uit Jeruzalem, aan URnANus Ir vtm den droevigen
toefbnd der Christenen in het Oosten gaf; onrhandigende tC ge
lij k aan dien kerkvoogd een en brief van den patriarch , houdend(!
dringend verzoek, dat de Westerrche Christenen hUllne ollderdre!:tc
broeders mogten bijltaan. De paus riep hierop in 1095 te PiacmM
eene kerkvergadering bijeen , en drong er op aan, 0111 de Christe.
nen in het Oosten te hulp te komen, w:tartoe velen hun woord ga·
ven. Hierop volgde de kerkclijke bijcenkomst te Clermont in lCl96,
waar PETER V.~N A~lIENS, door zijne fchrikbarende berigten, het zoo
ver bragt. dnt men ltellig tot eel~en algcll1cenen togt tegen de Oilgc!oo';igen betIoOi:, en zich met eede verbond, om het heilig land
U zullen l'CrOl'eren. Geheele fcharen trokken nog in hetzelfèle ja~r,
langs verfcl1i1lènde wegen, onder PETER en andere aanvoerders, derwaarts; doch voor zij f{on(fantinopel, de algemeene verzamelplaats, bereikten, hadden reeds velen, door onervarenheid en mangel
aan orde, in de landen, die zij doortrokken, en waar zij de grootfie f~ha.j]ddaden en gruwelen pleegden, hun graf gevonden, en zouden aLlen door de Turken zijn omgebragt. indien niet GOTFRIED 'Y111l
BOUILLON, eelT dapper krljgsman, met een welgeoefend leger van
80,000 man ter Iilllpe ware toegerneld. Met dit leger trok hij door
Duitschland en Hongarije; vetovt:rde in 1007, Nicea, in 1098 /lntiotr.'tië en Edes(a, en eindelijk in 1099 .TcrZ/z"1!em, van waar hij den
bij naam van koning l'all .Jeruzalem verwierf; doch hij frierf reeds in
het jaar daaraanvolgede.
De verovering van .Teruzalmr ontvlamde de geestdrifc op nieuw.
In J 102 brak eene rchaar van niet minder dan 260,000 menfchen uit
Europa op ,die echter, deels op den weg, deels door het zwaard
van den rultan van KOltia, omkwam. Ook de Genuezen, en andere
:zeevarende volken, deden zeetogten naar het heilige land; terwi.!! een
sweede aanzienlijke. en regelmatig beltuurde Kruistogt het verlies v:m
Eirsfà. in lJ42 door de Saraeenett genomen, ten gevolge had. Dit
ver1
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Jn Europa groote verflngenhdd,
verlies verwekte In
verfl~gel1hl'Ïd, wa~r
wn~r men voor dat
der overige bezittingen, en zelfs van .lel'/Jzalcm,
Jeruzalem, bedu
beducht
ch t was.
palls EUGENIl'S
EVGENIL'S III , door den heiligen BERNARD
BERNARD
Op aanmaning van paus
VAN CLAlRVAVX
twkken de koning LODEWljlC
CLAlRVAUX onderfiellnd~
onderfi:eund~ tr{)kken
LODEW1JlC VII van
Frankrijk
KONRAAD lIl, in
ilJ 1'47,
Frankrijk?~ en de keizer KONRAAD
1147, met 200,000 man
op; doch moesten Jeruzalem in eenen zwakkeren weiland verlaten,
dan zijnet
zij bet gevonden hadden. De hierop volgende Kruistogt, na de
berovering van Jeruzalem door fultnn SALADIN
herovering
SALADIN iu
in 1187,
J 187, welke kei~
FREDERIK I, in vereeniging met de koningen RICHARD
RICHARD LEEUWEN.
zer FREDERlK
LEEUWEN~
BART van EiJgcland
Engeland en PWLIPPUS
PHILIPPUS AUGUSTUS
AUGUSTl'S van Fronkr~ik.
Frank/"iilr, in 1189
HART
1189
FLORIS van Hol/o·nd,
Ho/land. en OT.
ondernam, en waarbij zich ook graaf FLORIS
'i'O
IJ, graaf van Ge/der,
Gelder, met vele honderden Friezen
Flaaf:derTG II,
Priezen en F/(1fmder~
fchen, voegden, had geen heter gevolg, even min als
nIs die later door
den graaf MONTFERRt.T,
ANDREAS van Hongarije,
MONTFERRt.T, den koning ANDREAS
HongariJe, den
FREDERlK II en LODEWIjK
LODEWljK de Heilige van Frankrijk onderno.
onderno_
keizer FREDERII{
provinden in het heilige land gingen allen, de eene
men werden. De provincien
na de andere, verloren, en er bleef voor de misleide vorsten, bij hunne
aanmerkelijke verHezen
verliezen aan geld en manfchap, niet~ over, dan dat
zij zich met ijdele titels van vorige bezittingen konden troosten.
EuroptJ in dat tijdvak befchouwt,
Wanneer men den weiland van EuropIJ
Kruistogten ondernomen werden, zal men minder over het
waarin de Kruiswgten
verbazend aamal menfchen, die er aan deel namen, dan over de zwakzwak~
Ilaan, die hunne landen vrijwillig
heid en onmagt der vorsten verbaasd ilaan,
lieten ontvolken en verwoesten, en de kern van hun krijgsvolk aan
eene OImitvoerbnre,
onuitvoerb~re, en zonder plan beraamde, onderneming opof.
opof~
ferden. Dan,
fc!lOon wel een aamlielllijk
aanzienlijk gedeelte der legers.
legers, die
ferdcn.
Dan ~ fc1lOon
naar het heilige land
lund trokken, uit geoefende en dappere krij gslieden
bel1:ond, VlaS,
groot ere menigte uit eenen hoop
belland.
was, echter, de ongelijk groatere
ongebonden volk, en nietswaardige boeven zamengefield,
zamengef1:eld, aan welke
Europa niet veel verloor. Al hadden dus de Kruistogten den handel
niet uitgebreid, de aardrijkskundige kennis vermeerderd, tot nieuwe ontaanleidiiJg gegeven, of nan
aan 's menfchen geest geen ruidekkingen geene aanleiding
gefield, dan nog
mer veld ter verkrijging van
vnn nuttige kundigheden open
opengef1:eld,
zouden zij voor Europa, alleen door het van eene menigte nmteloonuttelooze en fchadelijke menfchen te bevrijden, zijn voordeelig geworden,
waardoor de achtergeblev(men
achtergeblevenen gelegenheid verkregen, om zich uit
Hand te verheffen, en zich met meerder zorgvul..
hunnen vernederden Hand'
dighcid
toe te !eggen:
leggen: bij welk een en ander men
digheid op den landbouw lOe
on.....
nog "oegen
voegen kan, dat de adel, die vooriieen
voorheen burgers en gemeenen 00
derdrukte, ja zelfs koningen en vorsten op hunne troonen deed beven.
beven,
door zijne gelcdcne
geledcne verliezen en doorgeworfielde
doorgeworfieltle rampen, niet weinig
was vernederd geworden, en daardoor tot eene menschlievender
mcnschlievender behandeling zijner onderhoorigen gedrongen werd. Dat voor het ove.
llandeling
Kruistogten voor Europa te weeg
rige, onder de nadeel en , door de Krllistogten
geb ragt , een
cen aantal nieuwe ziek:eo
ziekten bellOoren
behooren,, waarvan men voorheen
bekclld.
niets wist, is bekend.
KRU~..
KRU
M3

JS~

KRUNITZ. (J. G.) -

KRUNITZ.

(JOIJANN

KUILENBURG. (de Stf1d.)

GEORG).

Doktor in de geneeskunde te

Bl'rl&"I, alwaar hij in 1728 geboren werd. Nadat hij zijne audien te
Cöttillgen en Frali!.fort aan den Oder volbragt had, keerde ,hij naar
Berlijn terug; wijdde zijn geheel volgend leven aan letterkundigen
arbeid, en {lierf aldaar in Win term. 1796. Eene menigte nuttige ge·
nees- en aardrijkskundige werken, alsmede die cle natunrlijke historie
betreffen, benevens meer anderen, welke bij uit verfchilIende talen
overgezet, of zelf gefchreven heeft, zijn de vruchten zijner onverluoeide werkzaomheid. Zijn voornaam!le werk, echter, is zijne Oe.
konomisch Te;:1,11OIo;;ifche"EIJ(J'/rlofJcdie, welke hij tot het 73ae deel
had afgewerkt, toen hem de dood oVClTlel. KRl'NlTZ heeft in dit
belangrijk werk alles geleverd, wat men daarin verwachten kan. Hetzelve is, na zijn overlijden , door FR. JAC. FJ.ÖRKE voortgezet;
doch ook deze reeds in 1799 gel10rven zijnde, heeft deszelfs broe.
der, H. G. FLÖR!{E. het vervolg daarvan op zich genomen.
KUILENBURG, eigenlijk Ctdenborg, voorheen een graaffchapt
thans tot Gelderland. kwartier Thie!, behoorende , ligt bezijden de
Ld, en grenst ten Noorden aan deze rivier, ten Westen aan de zoo
genoemde Yijf /lcercn lflndm, ten Zuiden :t:m de ambten Beest en
Renoi, en ten Oosten aan het voormalig graaffchap Buren. De veC.
Ie kleigrond is hier zeer vruchtbaar, en levert veel boomgewas , koreil, en vooral vele aardappelen op; doch de kerfen-boomgaarden zijn
l1iet zoo talrijk dan voorheen. Een gedeelte van het land fiaat des
winters onder water, en dit lagere gedeelte, zoo als ook de Uiterwcerden, levert uitmuntend hooi op. Ook fokt men hier voorcreffe..
lijke paarden. Voorheen had Kuilenburg zijne eigen heeren uit het
gel1acht van ZUILEN, waarvan nog het wapen afkoml1ig is. KAREL
V verhief het tot een grn::tTch~p , ten behoeve van FLORIS van Pa/.
/tIud; dcnzelfdcn, ten wiens huize het verbond der edelen gel10ten
werd. Vervolgens kwamen de huizen lYa/dck en Hildburgshaufell.in
deszelfs bezit, tot dtit het door de fia~en vnn het kwartier van NiJ.
megen in 1720 gekocht werd. Deze droegen het in 1748 op aan
WILLEM IV , en federt bleef het graaffcbap in het bezit van Orml/è
Nasfau. tot dat het, door de omwcnteling van 1795, met dc overige
goederen van dien vorst, onder 's lands domeinen gebragt . werd.
KUTLENHGRG (de Stad) ligt in het bovengenoemde gewezen
grnaf[chap, en wü!'dt, vol,:c:;s lammige:J, aldus genoemd r.a~r den moefaf:.
figen grond, volgens :ll:dcren naar het hl1i~ V~n ZUILEN, Zuilenhttrg, waaruit door verb~stering dan Kt/iIet/burg zou ontl1aan zUn. Zij
ligt op eenen amand van ruim 3 uur van Utrecht, n::auwlijks 2
van Leerdam, en 4 van Bommel en TIJid. De eerst gebouwde flad
bepaalt zich tIlsfeheIl de oude Lekpoort en die, welke de markt van
de nieuwfl:ad iCheidt, de Binacnpoort genoemd; terwijl zich Noorde.
lijk de nieuwe uittirekt van de oude tot de nieuwe Lekpoort , en
Zuidelijk van de Billl1ellpoort lOt de L~ild-, ZalJd- of Gelderü:hc
poon; wordcnd~ <'.L oedc-cl:e, het laag!h: der Had, rie NfcUH'pcort
~c-
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lal
genoemd. De l1ad heeft 4 buitenpoorten , de Lek-, SlotSlot· , Go/ver.
dingerdinger. en de I1raks gemelde Zrmdpoort. De markt ii ecn fnmi
plein, op wclke des dingsdag , beh:llve boter en dagelijkfchc
dagelijkfche behoef.
ten, veel koren wordt aangebragt , en
cn waarop het raadhuis, een
eeil in
den ouden linaak, doch deftig gebouw, gevonden wordt. De groo.
cenen Hompcn
te kerk, St. Bflrbt1rt1,
Bflrbara, hceft
heeft eenen
Hompen toren, en bevat de graf"
.Jt1/lSkerk in de Nieuwpoort
!leden der KuiienburgCche graven. De St• .Ja/lSkerk
is onlangs gefloopt.
ge(]oopt. Ook hebben {lie van de LutherCchen en WlIal.
fche
fehe gemeente ieder hier eene kerk, zoo 1I1s ook de zoogenoemde
Clerefy en Roomschgezillden,
Roomsehgezillden, welke laatlle een infiitmlt bezitten,
welks leeraren geordel;de geestelijken zijn, en waarin jongelingen tot
den geestelijken fland worden opgeleid. Voorts hebben de Joden
eene fynagoge, en vindt men hier ook eene Lmijnfche Cchool, die
eertijds zeer bloeijcnd was; alsmede eene Franfche en andere fcholen
voor het lager onderwijs De fiad, meest van den landbouw bellaar...
de, telde, in 1813, 4,163 inwoners, en had vóór J795 eene aanzienlijke geweer-fabrijk, die aan 300 menfchen werk verCchafte;
verCchalte; doch
toen naar Luik verplaatst is. Het grafelijk 110t, een eertijds luisterrijk
gebouw, werd in het midden der 18de eeuw grootendeels nfgcbro..
ken; zijnde alleen toen een der torens, beneveIls een gedeelte van
het voorgebouw , dat tot eene raadzaal voor het hof van Kuilellbtwg
diende, fiaallde gebleven; doch thans is het geheel gefloopt.
ge(]oopt. lVIen
vindt in Kuilenburg nog een weeshuis voor alle gezindheden, dool'
de gravin ELIzAllETH
ELIZAllETH gefiicht, en
cn rondom de fiad. vooral in het ten
Oosten gelegen bosch je , zeer aangename wandelingen.
KUIPER. (JAQUES) Deze zoo verdienllelijke kunstenaar, in
1761 geboren, was lid van het koninklijk innituut van wetenfchappen
en kunsten, mitsgaders befil1urder
Am·
befiuurder der flads teeken-ak,demie te Amjlerdam. De Natuur zelve had hem voor het gevoel van het fchoo.
ne gevormd, en zijn gelaat kenmerkte eenen
cenen 110ogen
hoogen kunstzin, dien
niemand kon ontkennen. Sedert z~jn 7de jaar had hij zich reeds aan
de kunst gewij d , en de I-In. S!\IIDT en ANDRIESSEN, beide zijne me..
debellunrders der gemelde akademie. waren de eerne leidslieden van
zijnen buitengewonen geest, dien hij naderhand zelf met
mct alle die
kundigheden verfierde, welke een historie-fchilder niet kan omberen.
Onderrusfchen
Ondermsfchen bleef eenvoudigheid het kenmerk van zijnen edelen
fmaak, en fl:raalde niet flech,s
Ilechts in zijne grootfche Ord01l1Jatlfim, maar
inzonderheid in zijne geheel dichterlijke o!!rgorien door, wr.ardoor
alles, wat bij gaf, waar, Cchoon en grootsch was, zoo als dit door
zijne kunStgC;llooten, die hem om zijne nederigheid en infchik.
kelijkheid algemeen beminden, volmondig erkend werd. Zoo lang hlj
zich met het onderwijs van anderen kon verledigen, bragt hij de voor.
treffeIijklle leerlingen VOOrt; terwijl z~il1e gcmeenznme
gemeenznme gefprckkcll
gefprekkcll
over de kunst ak~demifche
ak~demirche lesièn waren, die niet gCJ'oeg konden gege·
waardeerd worden. I lij Hierf den I (1en
nen v~1l Zomerm. 1808, in den
ouderdom van 47 j"~r, wauneer het gCl1ootfchap, /{umt zij ons dod,
M 4
waar,
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waarvan hU lid was. openbare hulde aan zijne nagedachtenis betoonde, door eene plegtige begraving van zijn lijk in de Walfche kerk.
KULTUUR beteekent , over het algemeen, ttankweeking, veredeling of beCchaving van alle de ziels- en ligchaamsvermogens van
een mensch of volk, zoodat dit woord zoowel de verlichting, de
veredeling van het verlland , als de befchaving, veredeling en verfij.
ning der zeden aanduidt.
KUlVIA. De grootlle en voornaamlle fiad van Acolië, volgens
fommigen door PEJ.OPS gellicht, was eene der o\1dlle aan de Aegeifche zee. Van haar ontleent de Kumtlïfche SVBEI.E haren naam, en
HESJODUS werd er geboren. Volgens STR.~BO waren de inwoners een.
vOlldige lieden. De insgelijks zeer oude llad KumtI, in Benedm.lttlllë.,
Benedm./ttlllë.,
en we I in Camptl1lië, was mede eene KumaïCche volkplanting , waar
(le bewoners van ItalilJ, in lateren tijd, de Aûati[che SYBELE
SVBELE ver·
plaatsten. De grOt dezer waarzegller lag in de nabijheid van het
bosch je , aan de godin TRIVIA gewijd, en in hare nabijheid bevond
zich het Acharifche meer. In deze lamlllreek had CICERO een land.
goed. hetwelk van daar het Kumalfc!te genoemd werd.
KUNSTDRIFT. Kunst is alleen daar mogelijk, waar vrijheid
plaats heeft. en Ilaat tegen de Natuur over, die alleen in zoo ver
eene kunstenares kan genoemd worden, als wij in hare voortbreng.
fels doelmatigheid zoeken en daarin ontdekken. Wij oncmoeten,
ontmoeten, na.
lIleliJk,
llleliJk, bij die fchepfels, welke door het kQrakter van dierlijkheid
Dlet ons verwant zijn, zekere verCehijnCels,
verCehijnfels, die met de doelmatige
verrigtingen der menfchen daarin overeenkomen, dat zij aan de be.
hoeften van het dier volkomen bealltwoorden, - voortbrengreIs hunner werkzaamheid, die, als menfèholijk werk beCchouwd, eenen hoogen graad van bekwaamheid , (of !wnst) en oefening
vereiCchen zonden. Nu noemen wij in bewerktuigde Iigchamen
de prikkelingen eener inwendige, oorCpronkelijke behoefte 'Driften ; doch bij de dieren meer algemeen lnflinkt,
Inflinkt, in zoo ver hier
de driften, door gewaarwording bepaald, en met eene willekeuri.
ge beweging verbonden, zich llerker vertoonen; en van hier, dat
men de driften der dieren , wier uitwendige voortbrengfels wij zeer
doelmatig en wonderbaar beCchol1wen,
beCchouwen, Ktmstdrift noemt, welke e~
ne handeling van het inllinkt, of het noodzakelijk bepaald begeeren
van het dier, uitmaakt. Zoo fchrijven wij, b. v. aan den Bever,
bij het bouwen zijner woning, Kunstdrift toe, en noemen dit zijn
werk kunstig; doch openbaart zich in hetzelve (de doelmatigheid
er van, welke voor het uiterlijke daarin fch~jnt plaats te bebben, daar
gelaten zijnde) de werkmigelijke
werktuigelijke noodzakelijkheid van het inllinkt.
waardoor zich foongelijke werken van de kunstgewrochten
kUllStgewrochten der men.
fehen onderCcheiden, in de onoverwinnelijke eenvormigheid dezer
voortbrengfels , waaraan geene keuze, en dus ook geene \villekeu.
rige handeling eenig deel heeft. Men vergelijke REIMARUS, over de
Driften der dierm,
Jierm, 1798, .2 deelen, alsmede het artikel INSTINKT.
KUNST~
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KUNSTKOUDE. KUPROS.
KUNSTKOUDE. Zoo noemt men, inzonderheid, dien graad van
Koude, welke door oplosfing of vermenging van zekere zeltTtandigheden, zoo als cok door llitdamping ( of door dien ftaar, waarin de drupbare vloeiftof in damp overgaat) wordt voortgebragr. Wanneer men
keuken-zout, falpeter of Calmoniak in eene genoegzame boeveelheid
Waters oplost, dan wordt het mengCel, onder de oplosfing, merke.
lijk kouder, en een daarin geplaatCte thermometer zakt tot op het
vriespunt, wanneer het water, namelijk, vooraf reeds genoegzaam
koud is. De oplosfing zelve, echter, bevriest nier, fcllOon hare tem.
peratuur onder het vriespunt ftaar; maar zet men er een pot met zui.
ver koud warer in, dan bevriest dit al fpoedig. Is het zout in dit
mengCel volkomen opgelost, dan houdt alle verdere verkoeling op.
Voegt men er nog fneeuw of gefchaafd ijs bij, dan kan ook in den
zomer, zelfs boven het vuur, zUÎ\.-er warer door dit mengfel in ijs
veranderd worden. Men verklaart dit v erfeh ij nfel op de volgende
wijze. Bij het veranderen van een vast in een drupbaar- vloeijend
ligchaam (waartoe de oplosfing van zout in warer blijkbaar behoort)
of van een vloeijend in een luchtvormig ligchaam, wordt veel vrije
warmte-frof gebonden, en aan de naburige ligchamen door deze
verandering o,nttrokken; en van daar de aanmerkelijke verkoeling (Zie
WARMTE). Volgens dezelfde grondbeginfels kan ook door uitdamping Kunstkoude worden te weeg gebragt. Op deze wijze verkoelt
men de vertrekken, door dezelve met koud water te befprengen;
gelijk men ook, volgens deze grondregels, in Benares , Ca/cuta en
op andere plaatfen in de de Oost-Indim, vloeiftoffen koel houdt, door
ze in zeer poreufe vaten aan eene langzame verkoeling bloot te feellen. Ook àe werktuigelijke uitzetting der zamengeperste lucht wordt
als een middel ter voortbrenging van Kunstkoude befchouwd. Wanneer men, namelijk, uit de kraan der. hiertoe gefchikre werktuigen.
waarin de lucht zeer fterk is zamengeperst, doch waarin zich tevens
eenig water bevinden moet, deze lucht laat ontfnappen, dan voert
zij met een luid geraas eenig water met zich. en verandert dat gedeelte, hetwelk aan de kraan blijft hangen, in ijs.
KUPROS. Een heester-gewas, bij de ouden zeer beroemd, en
bij de hedendaagfche Grieken nog veel in gebruik, waannede de bewoners van het eiland Cyprus eenen aanzienlijken handel dreven. Deze
groote heester, aan welke de Hebreeuwen den naam van Kopher ge.
ven, is de Henne, of Hanna der Arabieren, en de Kanna der Turleen. Zij verliert de tuinen van het eiland Cyprus, even als die van
Neder-Egypte, en verfpreidt over dezelve de aangenaamil:e geuren.
Hare fraaije bloemen worden gebruikt tot ruikers voor de vrouwen,
die er haren boezem mede verfieren ; terwijl zij zich van het il:of der
doode bladeren, bovendien, bedienen, om de nagels, zoo wel als de
palmen der handen en de voetzolen, mer een vast en levendig oranje~el te verwen, hetwelk in vcrfcheidenc landllreken van het OOSteil eell algemeen gebruik s.
KU1\'15
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KURAS. Borstharnas, is een pantfer van gellagen ijzer, die aan
de zware ruiterij tot een befchutfe! tegen fabelhouwen en musketkogels, gegeven wordt. De olldfl:e Kurasfen waren van leder (in het
Fransch cuir), en van daar hunnen naam. Men heeft geheele en
halve Kurasfen. Kurasfiers zij,n ecne foort van ruiters, die me't eCn
Kuras en eellen i1ormhoed gewapend zijn, en door GUSTAVUS AnOLPHUS werden ingevoerd.
Deze veranderde de tot dien tijd toe gebruikelijke geheele h;,rnnsfen der ruiters in enkelde borstharnasfen en
tlormhoeden; doch deze trocpcn hebben naderhand evenwel bunne
benaming behouden, en zelfs zijn de Kurasfen wederom van tijd tot
tijd in gebruik geraakt.
KURIAALSTIjL. De fchrijfwiJze, waarvan men zich in gereg.
telijke fl:ukken bedient, die echter nooit van den züiveren Nederduitfchen fl:ijl moesLa[wijken.
KURILlSCHE EILANDEN. Deze werden in de 18de eeuw,
van tijd tot tijd. door de Rmfm ontdekt. Zij fhekken zich, op eenen geringen afaand V:ln elkander, van /{a1l1fchatka tot Japan en
de Chincfche kust uit; doch zijn, zoo ten aanzien van hun getal en
benaming, als met opzigt tot derzelver grootte en gc!1eldheid, op
verre na nog niet alle bekend. Twee en twintig derzelve hebben
11amen, als: Schott7ntfchtJ, l'oromttfchyr, Schirinski, lJfakan Rul' Asfy, Onekotflfl, Ar AtI1akutafj, Spas(kutfl1Z , Jegar1lla, Tschirinkutan,
Musfyr, Rakkote, J/ItJtowa, Rasfagu, U.fchlfchir, !{etoi, Schil1mfchir,
Tfcherpoi, Urup, Jetorptl, /{tmafir, Tfchikota en lJlarslllai, het Zui.
delijkile en groot!1e, dat llcchts ruim 4 Duüfche mijlen van Japan
ligt. De groote eilanden zijn allen, de klcincn daarentegen, volCtrekt
niet bewoond. Op de Noordelijke vindt men kn'ken- en pijnboomen, en op de Zuidelijke Spaans rh riet, bamblls en wijng~~r
den. De bewoners dezer eibnden, welke insgelijks f{U1Hel~ genoemd
worden (waaronder men reIner ook de bewoners der aangrenzende
Rusten van Azië en van het ZuidelUk /{amfchatka veritaat) , zijn Heidenen, en fommige derzelve komen in fprank, geHalte en zeden zeer
na aan de Japal1ners; terwijl anderen, integendeel, meer overkomst
met de /{am!chatdalen hebben, van welke velen, bij de verovering
van hun land door de Rt/sfm, na de J{t/rili!che eilandCIJ de vlugt
namen. De Zuidelijke Kurilm Haan onder Japanfehe heerfchappij ;
doch vele er van zijn on~Jhankelijk ; de Noordelijke, d!wcl1tegen.
zijn een igermate aan het Rusfisch rijk onderworpen, en leveren
meestnI, wanneer zij daartoe gedwongen worden, zee-otters, vos.
fen en andere bol1twerken.
KURKBOOM, KURK-EIK. (Qucrcus /i/ber) Deze boom verfchiJt, wat het uiterlijk aanzien betreft, bijna niets van den altijd
groenen eik; alleen is des zelfs bast gefcheurd en zwamachtig. In den
groei, ja zelfs in de bladen, die insgelijks altijd groen blijven, be{peurt men geen ondcrCeheid. I1ij wordt in Italië, het Zuiden van
Fr4nkrijk, Spanje cn P(jrtugal gevonden; gelUk ook in Duitschlallá.
waar

KURKSNIJKUNST. KWAKERS.
187
waar men hem echter 's winters in huis moet houden, en hij dus niet
zoo hoog wordt. De vruchten van dezen boom zijn zoeter, dan onze
gewone eikels; worden in Spanje nis kastanjes gebraden cn gegetcn,
en zijn voor vele dieren eene voedzame fpijze. Het merkwaard!glle van
dezen boom is de bast, die de kurk oplevert. Zoo lang de boom nog
jong is, moet men den bast, wanneer men zijnen groei niet wil verhinderen, flechts alle 7 of 8 jaar affchillen: in eenen hoogen ouderdom
kan men zulks veilig om de 4 jaar doen; doch men moet altijd zorg
dragen, dat de teedere bast, die onmiddellijk het fplint bedekt, niet
gekwetst worde. De bast van oude boomen, bij de derde affchilliilg,
is de beste. Hij wordt terfl:ond onder water gelegd, en met fieenen
gedrukt, om hcm effen te maken. Behalve het bekend gebruik tot
floppen en zooien, dient de kurk ook, uit haaltje zijner ligtheid.
tot zwem-kleederen. Een kamifool, met 12
12 pond kurk gevoerd,
houdt een volwasfen mensch boven water. Uit verbrande kurk wordt
eene fijne zwarte verw, het Spoansch :,wart genoemd, vervaardigd.
KURKSNIJKUNST. (Phe/loplastiek.) Eene kunst, door eenen
Romeinfchen burger uitgevonden, en meesterlijk uitgevoerd; befiaan..
de in het fnijden van werken der bouwkunst, in eel1e verkleinde maat,
uit den bast van deze boomfoort. De Hukken vw dezen kunfienaar gaven aan den heer MEU te 4fclrafJenburg
dfclrafJenburg aanleiding, om ook zijne krach.
ten in dat vak te beproeven, waardoor hij deze kunst tot
tN merkelijke volkomenheid bragt, en tevens tot de Gothifche bouwkunst uit_
firekte. Door deze uitvinding heeft men de mogelijkheid aangetoond.
om alle bouwkundige gedenkfiukken der wereld, op de getrouwfie
en fraaifle wijze, van aIle kanten te kunnen vertüonen, waardoor zij
tevens voor de beoefening der gefchiedenis, oudheidkunde, en de
gefchiedenis der kunst zelve, belangrijk is.
KWAKERS. De naam eeller
eener godsdienstige gezindheid, welke in het
midden der 17de eeuw in Engeland ontHand. Zij ontving dien naam
door dat haar fiichter JORIS Fox, in 1650 om zijne gevoelens ge.
vat, voor den vrederegter G. I3ENNET zich uitliet,,, dat zij voor
" het woord van God behoorden te beven (to quoke);" federe wel.
ken tijd zij dan ook Kwakers zijn genoemd geworden. De gevoe.
lens van Fox wonnen fpoedig veld: in Iral/is en Leicester vormden
zich de eerll:e gemeenten van zijnen aanhang; in 1654 omll:ond er
ook ce ne te Londen, en eenige jaren later hield hij de eerlle algemeene vergadering zijner geloofsgenooten te Bedfort • waarop zij
vervolgens, in 1689. in Enge/mul eene volkolUene kerkelijke vrijheid
verkregen, welke ook hunne kleine gemeente, in 1786 te Friedens_
thai bij Pyrmont gefiicht, geniet. Behalve deze gemeente, en
60,000 zielen, welke deze gezindte nog tegenwoordig in EngelalJd
telt, waar zij in LOl1derz alleen 3z bedehuizen heeft, zijn er
cr in Et!~
"opl1 geene van hnre gemeenten; doch in Noord-Amerika is zU Z'JO
veel te talrijker, eil fchnt men haar op ;:)00,000 zielen. Zij genieten
hier cene volkolllcnc burgerlijke cn 1;odsdicIlStige vrijheid.
De
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De godsdienstige gevoelens dezes genootfchaps, waarbij zich fom.
JDige geleerden voegden, zoo als SJI:\1UEL
SA;\1UEL FISClIER , GEORGE
GeORGE KElTH,
KElTII,
IIlige
'VJLLIAM
\VILLIAM PENN en ROBERT BARCLEY, zijn door den laatfl:en,
lantfl:en, in
2~jne Ap%gia
:z~jne
Apo!ogia t!lcologiac
t!lI:ologiae 1'ere
,'ere C'IzristiIJnIJc,
C'hristianac, het best omwikkeld,
ontwikkeld, en
Komen
komen hoofdzakelijk hierop neer: " dat ieder, die Gods geest met ernst
" zoekt,
olltvangt , waarvan
zoekt. onmiddeliijk goddelijke openbaringen ontvangt
ligr. De vatbaarheid van
" de kiem reeds in den menfchelijken geest ligt.
noelDt men den CHRISTUS, die in het menmen.
" den mensch hiervoor noemt
Ilet licht of het woord, dat zij boven de
" fchelijke hart woont, lIet
"Heilige
" Heilige Schrift fiellen, welke zij flechts als eenen bijkomel1dell
bijkomellden
"geloofsregel
" geloofsregel befchouwen. lIet werk der verlosfing houden zij
iu het binnenfte
binnenfie
" voor een lomer geestlijk werk , hetwelk zich in
" van iederen warelI
fakramen ..
waren Christen vernieuwt; zoo als ook de fakramen.
" [en
ten bij hen flechts
Oechts inwendige gemoedshandelingen zijn, waarom zij
" dan ook geen' Doop noch Avondmaal bedienen, noch zich met eeee~
"nige kerkelijke gebruiken ophouden." Voor het overige is de
openbare godsdienstoefening der Kwakers hoogst eenvoudig. De gege·
meenre, zoowelmannen
mcente,
zoowel manncn als vrouwen, wacht in diepe fWte,
fiilte, me: gege~
dekte hoofden, op den geest,
geesr, en geyoe!t
ge\'oelt zich iemand daardoor aangeblazen, dan geefr
geeft hij dir
dit daor zuchten te kennen, en pre(likt
predikt en bidt,
lIaar
naar dat de geest getuigt. Eerst in lateren tijd hebben zij aan leden der
gemeente, die dikwijls in het prediken uitmuntten, de bezorging daar.
van opgedragen, en tOt
tot bedienaars
bedien:ms derzelve benoemd; zonder echter
daardoor de vrijheid van
vnn allen, zoo zij door den geest worden opgewekt, om in de vergadering te fpreken, eenigermate
eenigennate te belemmeren •
.In hun btirgerlijk
burgerlijk gedrag achten
llchten zich de Kwakers van de ingevoer.
ingevoerde pligten van wellevenheid
wellevellheid omflagell,
ol1tOagell, en zijn hier omtrent dikwijls
zeer eigenzitmig
eigenzÎlmig;; doch munten in hUil
hun zedelijk karakter uit, en zijn
nijvere, brave menfehen,
menfchen, die hierdoor, en door hunne geregelde,
eenvoudige
huisfelijke deugden, eene nlgemeene
eenvDudige levenswijs, en huisrelijke
lVIen
Men vindt onder hen voortreffelijke
verwerven hebben.
hclJben.
achting verwon'en
iilrigtingen voor bchoertigen,
iilTigtingen
behoertigen, en zij zijn gefirenge
ge!1renge handhavers van
de wetten der zedelijke tucht. l\1ensc!Jlievendheid
Menschlievendheid en weldadigheid
hunne edelaardige poginkenmerken hun karakter, en men heeft aan hUllne
pogin.
gen, inzonderheid, de affchaffing
l1ffchaffing van den flavenhandeI,
flavenhandel, en de vrijheid
vr~jheid
oer
cler Negers, in de Percenigde
f/ereenigde floten
flaten te danken. Handel en fabriJ.
fabriJken maken hunne voornaam!1e
voorna~mne beroepsbezigheden uit.
Voor het overige zijn zij minder fiijfzinnig dan voorheen, en ijveiJve.
fierk voor hunne bijzondere godsdienstige
ren ook niet meer zoo fierIe
gevoelens; terwijl vele gegoede en aanzienlijke f.1milies
f.o1luilies hun genoot.
fchap verlaten, om vrijer te kunnen leven', en in fiaatsbedieningen
geplaatst te worden. Dezulken, die, van de oude eenvoudigheid
verwijderd, meer naar de zeden der wereld leven, worden 1Iatle
natte
Kwakers genoemd, en van de maandeliJkfche bijeenkomsten uitgeflo.
uitgeOo.
{cn;
tcn; tenvijl zij, die hmme
hunne oude
ouc!e gevoelens cn manier van leven gege~
fircngelijk blijven volgen, droogc
firCllgeIijk
droogt: geheeten
gchceten worden, wicr getal echter,
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,er, van tijd tot tijd, zoo zeer vermindert, dat de geheele ontbinding
dezer fel;te, welligt, uiet ver meer af is.
KWARTS. Eene HeenÎoort, tot het kiezel-geOache behoorelld~.
Zij is meestal ongekleurd, of eenigzills groenachtig- enz. houdende
eene afklimming van de helderheid van water af tot aan het weinig
veelal gekristaldoorîchijnenáe toe. Meest is dezelve glas-gl:mzig, veelnl
doorfchijnenáe
lizeerd, en wel eigenlijk als zeszijdige zuilen; zijnde de zijden of
vlakten dikwijls over dwars fijn ge!1reept. De breuk is mee$t fchulp.
Îchulp.
:lchtig, fomtijds ook fplincerig: de fieen is hard, en geeft veelal eell
phosphorisch licht van zich, wanneer men twee Hukken in het duisJ
ter tegen elkander wrijft. - De Kwarts be(l:aat uit 2 hoofdÎoorten,
namelijk: Berg.kristal, et! de Gemeel1e Kwarts. Het berg-kristal iS'
eigenlijk ongekleurd, en helder als water; fomtijds echter ook l11elk~
achtig , glas-glanzig, vlak fchulpachtig van breuk; gewoonlijk gekristallizeerd; meest met het eelle einde in de moeder.Kwarts vastgeJ
groeid, en dan fom tijds , inzoederhcid in Zwitferlal1d
Zwitfcrlal1d en op J.1J(Jda~
gas cal" , in kristallen, die een gewigt van lCD pond hebben. Onder
deze kristallen, die Comtijds los en volkomen zuiver uitgeCchoten
zijn, zijn de kleine, maar uitnemend water heldere, met zeer korte
bij zonder merkwaardig; zoo als b. v. de HOl1gallrji:/te
niiddelzuiltjes, bijzonder
uit het JVIarmorfche P:tlatir.aat.
P:t1atir.aat. Eindelijk wordt het berg-kristal ook
lIlt
wn'llncer het Comtijds zeer hard en klaar is; zou als
gerold gevonden, wn'llneer
de Ceilol1efche keijen of kiezd5. Dikwijls zijn er vreemde delmof~
fen, en ook waterdruppels, in opgeOoten; doch zelden vindt men
het met regte holle btlisjes doortogen , gelijk men het, vooral aan
den St. Gothard-berg, aantreft. De gemeene KlVarts is eene der eerst
verfpreide delfrtoffen, meestal melkwit;
ont!1ane en meest algemeen verCpreide
doch komt ook in vele andere Ideuren voor, en is meer of min
doorfchijnend; veelal glin(l:erend als glas en ongevormd, hoewel
Cómtijds ook gekristallizecrd,
gckristallizecrd, en dan ook wel als een bastaard kristal.
Op verCcheidenc plaatfen
plaatCen heeft deze KwartS eene bijzondere uitwendige gedaante, als met hakken, kerven, celletjes enz. Hare breuk
tijds fplinterig
fplimerig of korrelig enz. ; terwijl
is veelal fchlllp:rclJtig,
fchlllprrclJtig, fom
Comtijds
dezelve, door de ingemengde, fijne glimmer-glnasjes, of door eene bijzondere Coort van zamenftelling, een flikkerend aanzien ver~
kri.igt; zoo als dit aan de kaneel-kleurige SpaanÎche,
Spaanfche, van de kaap
GIltes, of de zoogenoemde
zoogcnocmde natuurlijke Al'anturine, bijzonder eigen is.
Onder de voorna:nn(l:e bijCoorten
bijloorten dezer beide hoofdCoarten behooren: onder het berg-kristal, de Citrin, meest wijngeel van ldeur,
waaronder de zoogenoemde Topazen gebragt worden; het Rooit-topaas.
van eene rook-bruine kleur in alle afklimmingen ,waarvan men de
donker(l:e Morion noemt, en de Ametist, dien wij onder zijnen naam
beîchreven hebbe:1. befchreven
Onder de gemeene Kwarts vindt men l1echts
I1cchts
2 bUzondere bijfoonen, te weten: de Roozen.Kwarts, van eene bleek
roode kleur, die zij van den bruini1:een ontvangt, en de Prafem,
van ecne lookgroene kleur, welke door den daarmede zeer naauw
vcrver-
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vermengden !l:raalfl:een
l1raalfl:een veroorzaakt wordt. Doorgaans is detelve onga.
ongekleurd, en wordt inzonderhcid
inzondcrhcid bij Breitenbrzml1,
Breitenbrll111l, in het Erts-gebergte, gebroken.
KWIKZILVER;
KWIKZILVER. Onder de metalen voorzeker een der zeldzaam.
zeldzaamne in zijne eigenfchappcn,
eigenCchappen, hetwelk onder ons lUchtgefl:el
l1e
luchtgeftel altijd ÏIl
III ee.
cenen gclhlOltel1cn
geii1lOltellcn of vloeibaren l1:aat
naat is; en eerst bij eene koude van
V:111
39 gr. onder 0, op de [chaal
fchaal van FAHRENHeIT,
FAHRENHÉIT, tot eenen vasten,
vasten.
fmcedbaren
fmeedbaren fl:aar
l1:aác overgaat) gelijk het ook, daarentegen, bij eene hit.
hitte van 600 graden. op dezelfde fchaal.
fchaal, zigtbaar begint te koken,
koken.
en geheel verdampt; doch welke damp, behoorlijk opgevangen, hee
het
vorige kwik volkomen weder terug geeft. Of[choon aan de lucht
lncht
bloot gefield, behoudt het zijnen zilverglans onveranderlijk; is vloei.
baar, zondcr
zonder dat het vochtig maakt; kleeft flechts
Ilechts eenigermate
aan
Mn vette Iigchamen; doch blijft 11:111
'1áli goud, zilver, lood en tin,
even als hct
het water, hangen, en vereenigt zich gemakkelijk met deze
metalen; vormende dan daarmede alnalglJlna's.
metalen,
amalgnma's. Het is zeer [nel ilJ
il1
zijne bewegingen;
bewegingen;· vormt door den l1erken
l1:erken zamenhang' zijner deelcl1
deel en
meta.
altijd eene bolle oppervlakte, behalve in vnten
vaten van genoemde metalen, en is naast platiila
platii1a en goud het
wa·
bet zwaarlle; l1aande
Ibande tot het Wat~r omtrent als 14 tot I. Men vindt het Kwik zoo wel gedegen als
ter
vererest.
ftaat is het in kleine droppen, of ook il1
verertst. In den eerften [raat
in
ret:1ll en kloven van (teenen
fteenen , tusfchen
grootere hoeveelheid, in reCtll
kwikzilver-erts, te vinden, en in den !:tatften
laatften is het veelal
aluin en kwikzilver-crts,
[caat van kwik-oxyde
met zwavel verbonden, of in den [taat
kwik-ogyde in zwavel
zout.zuur
onderfcheideZout-zuur opgelost,
oPtielost , en komt dan onder menigvuldige, onderCcheidel1e
ne gedaanten Voor.
Men vindt het K ·.vikzilver
·,vikzilvcr in [l1diê,
Indië, China,
Clûl1a, Japan, bij Idria
Jdria in
O~stef}rj.ik, en odk
O~stenri.ik,
oclk in Amerika; doch hier niet genoegzaam
genoegzm!m voor eiel.
gen gebruik, zoodat
Spal1/e nog jaarlijks hetzelve derwaarts
derwaartS voert;
zood3t Spa/1/e
niettegen(taande voornoemde werelddeel
niettegenitaande
werelddecl in /a
la 111al1cha,
171al1cha, op de grenzen van Cordlla, de rijkCce
rijkfte kwikmijnen
kwikmijncn bezit, die in het midden
der vorige eeuw meer dan 18,oco Centners
Cenrners opleverden. Bij Jdrja
ldria
verkrijgt men jaarlijks 1000 c2ntners,
cCntllers, wrtarvan
waarvan ieder voor omtrent
100 gulden verkocht wordt. llehalve
Behalve dat het Kwik, voorname·
voornamelijk, gebruike wordt tot het fcheiden van zIlver en goud uit hunne
lijk.
ertzen, en de zamcnüellingzamcnlrelling van weerkundige
weerkundigc werktuigen, bedient men
melt
zich ook van hetzelve tot het vergt:lden
vergt!ldcn en verzilveren van metalen;
terwijl het in den geoxideerd
geoxideerden
en l1aat
l1:aar zoowel de [choonfte
fchoollfie raode
verw,
\'erw, als eenige fierk werkende vergiften, die nogthan3
nogthans tot geneesgenees.
kundige oogmerken dienen, oplevert.
KWINTAAL.
KWINT AAL. Een gewigt van 100 pond, hetwelk echter,
uithoofde van het ver[chil
verCchii clcr
dCl" pOlld~n
pond-.'l1 , niet overal even groot
grOOt
is. Het K011jlantinopels
f{onjlal1tinopels lnvintaal,
tI:2
hvintaal, het Zwaarste
Zwaarst~ van allen, weegt II
2~
pond A,ml1erdamsch
A,mfterdamsch gewigt; het E11gelSc.1
El1gelsd bevat 112
II 2 pond Averdll~
Averdtu
gewigt, en het 11lexiko/chc
llfexiko/de 139 pond ParUsc11
parUsch gewigt; terwijl het
Kwintaal te
tC Livor1Jl)
Livorm verlchilt naar de waar, welke er bij ver.
kocht wordt.
L.

L.
L. Deze letter heeft in de Lati.fllrche opîchrifh:'ll ol1derrchciden~
beceekenis[en. Alleen op zich zei ven fiaande beduidt zij legio, lustrum;
L. A. libenti allimo; L. C. locus eouces[us; L. D.laru1l1 divitJoru1I1;
1. D. D. C. locus datus in decreto curiolwm L. E. L. lVJ. D. S. /i.
hem et lubens merito de jitis; L. H. L. D. locIIs hic liber da/lis; L.
L. P. E. libertis lIbertabus posUris eorU1l1; L. P. locus pubileus ;
L. S. lVI. C. IOCll111 Rbi 1l10tJumento cepi!; LEG. legatlls; L. L. libel·
tisfime. Op gedenkpenningen beteekent 1. LucÎttS; LAT. La·
tinus; LEG. legatZls, LEG. PROPR. legatus propraetorius; LEG. H.
Lfgio [eczmrla; LEP. /epidus; LENT. CUR. X F. Lelltt!l/ls curaVtt
denarium facimdll111 ; LIBERO P. libero patri; LI~. Lieinius; LUD.
SlEC. F. Ludos [a~Cl/!ares fecit.
LAAR (PETER VAN) bUgemamd Balllbo!:,1e (marionetren.gezigt),
was een Nederlandsch fchilder, die in het dorp Laar, bij Naarden,
gebore:l werd, en in 1675 te Hoarkm f1:ierf. HU verkreeg den ge.
noemden bijnaam deels door zijnen zonderlin~en gebatsvorm , deels
mogelijk ook, omdat hij de uitvinder van die iiguren was, welke
onder den naam van Jliariollctten bekend zUn. Van zijne jeugd af
teekende hU alle voorwerpen, die hem onder het oog kwamen, en bezat hij zulk een fierk geheugen, dn hij de zoodanige , die hij OechiS
eenmaal gezien had, naar verloop yan eenen ze2r. geruimen tijd, vol
komen gelUkend wist te [childeren. Meestal legde hij zich op kIe;.
1112 flukken toe, als: jaarmarkten, kinderfpelen , jngtp~rtije1l, landfchappen en foortgclUke; in welk allen, nogtans> veel kracht. geest
en bevalligheid doorll:ral en.
LAI30RATOIUUl\T. Zoo noemt men, inzonderheid, het werkhuis der fiof[cheiders, waar zich de fOUl'nuizen enz. bevinden; doch
over het algemeen geeft men dien naam mln alle zoodanige plaat[en,
waar natuur· en fcheikundige proeven gen omen worden.
LAI3RADOR, of NIEUW-BRITTANJE. Een groot fchier-ei.
land van het Noordc!ij!{ Amerika, hetwelk ten Noorden door de
baai en het bnaal van llllrl/im van de landen onder de Noordpool afgcfcheidcn, ten Oosten door den /!t!rmtijè,'zen Occaaa, ten Zniden door
Nedcr-[(a1!oda, en Nieltlt'-fYallis, de golf en zee van St. Laurem
enz. en ten Wciiten door nog onbekende landen bepaald word~.
Het wordt tot de Engel[che bezittingen gerekend, en ten Zuiden
door de Eskimaux (zie aldaar) bewoond. De lucht is zeer koud,
en het land, uit hoofde der 1100ge bergen en uitgeilrekte bosfchen ~
alleen la!lgs de kusten, die rotsachtig en eenzaam zijn, doch vele rio
vieren hebben, bekend. Men vindt er eenige Engelfehe kantoren, toC
de compagnie van de Hudfonsbaai, te Londen gevestigd, behooren·
de; alsmede eenige zendelingen Val1 de Evangelifche broeders. Pel.

te.

LABYRINTH. LACEDAEMON.
terUen en de bekende Labrador.f1:eenen (*) maken de voornaamfie
voorwerpen van den handel uit.
LABYRINTH. Dit woord van önbekellden oorfprong, beteekent
eene plaats met allerlei kromme en moeijelijk te vinden wegen, een
doolhof. Vier zulke Labyriltth~1J waren er in de ouJhdJ vooral be·
roemd. De eer!le op Kreta, door den kunstenaar D.\EDALUS ver~
vaardigd: (Zie aldaar) de tweede in Egypte. door de twaalf ge.
lijktijdige koningen, waarfchiJnIijk tot zamenwoning, als zinnebeeld van
broederlijke gevoelens en zoodanig ge!licht, dat zij geen van allen
hunne vertrekken voor elkander konden /luiten: de derde op het ei·
land L1?mnos, door den glans van des zelfs zuilen beroemd: en de vier..
de, in Etrurië door PORSENNA gebouwd, om hem tot gr:tfplaats ce
dienen. De oud{le was die van Egypte, om deszelfs kunst en fchoon ..
heid door HERoDoTus zeer geprezen. De overblijffelen van denzeI.
ven, aan het meir van il1oel'is, houden nog heden de reizigers van be.
wondering opgetogen. De ruïnen van dien van Kreta waren ten
tijde van den ouden PLINlUS nog zigtbaar: Ilaar luid van het ver.
haal liet MINOS denzelven bouwen, om er den MINOTAURUS in op
te fluiten; deze fchijnt tot lbacsgevangenis g'ediend te hebben.
LACEDAEMON. Dus wordt de hoofd!1ad van Sparta of Lakonié
genoemd. Het was een der merkwuardig{le fiat en van Griek~lllt1l1d en
der oudheid in het :;Igemcen; lag op de Zuid.oostkust van den Pe/o.
ponnefus, en grensde aan ftfesfenië en Arkadië. Reeds lang voor den
val van Troje, veroverden de Herakliden (of Griekfche bergbewoners,
aangevoerd door nakomelingen van HERKULES) dit landfchap, dat federt
be!lendig door twee koningen, uit den ii:am van HERKuLEs gekozen,
geregeerd; doch later, omcrem 900 jaar voor onze tijdrekening, door
LVKURCUS (zie aldaar) in eellen wel ingerigten !laat hervormd, en tot
den hoog{len trap van magt en aanzien verheven werd. De Spartan~n overwonnen naderhand hunne magtige naburen, de Mesfeniet,s.
Drie honderd hunner boden, in de bergengte bij The1'mopyle , onder
LEONIDAS, aan de vereenigde magt der Perzen het hoofd, en ver.
kochten hun leven zeer duur. De Spartanen werden, zonder op ver.
overingen of het verkrijgen van fchatten , bedacht te zijn, de fchrik
van geheel Griekenland; zelfs Athene, hetgeen in den langdurigen
Peloponnelifchen oorlog, met de uiterfie illfpannillg van kracht, met
hun 0111 den eedl:en rang onder de GriekCche !laten gewedijverd had,
moest ten laatfie voor Sparta bukken, dat nu alle zijne mededingers aan zich onderworpen zag. OndertusCchell legde al dit krijgsge.
luk den grond tot deszelfs volgend verval; want de rijkdom en weelde van Athene verdrong, langzamerhand, de oude eenvoudigheid en
matigheid, zoo dat verwijfdheid en werkelooze troschheid de ou~
de heldendeugden vervingen. De T!zebaners maakten bier gebruik
van
J9~

ce) De grondkleur dezer Iteene" il meest zwartachtig graauw; doch wanneer bet
liebt er Ol' valt in .velerlei. deell hooge. kleuren glinsterende, dech vla eea geelkoper. of lomblek,gla.,.. voorzien. en doorschijnend,
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rampfpoed nimmer konden te boven komen; offchoon zij naderhand aan den veroveraar van Griekenland, ALEXANDER, en diens op.
volgers, zoo dapper het hoofd boden; dat zij nimmer geheel onder
het juk gebrngt werden. Ten I:mtfl:e traden zij, na langdurige oorlo.
gen, in het Ackaisd verbond, wanrtegen zij eerst zich verzet hadden; doch werden, daar de Ro:neinen zich reeds aanmerkelijk in
Griekenland hadden uitgebreid, te gelijk met de vernietiging van dit
verbond, (omtrent ééne eeuw voor onze jaartelling) onder derzeh'er
heerfchappij gebragt, waardoor het bellaan van Sparta in den rei dc:r
fiaten, door de wetten van LYKURGUS gehandhaafd, een einde nam.
LACHESIS. Eene der fchikgodinllen, dus genoemd naar hare
bezigheid, om het lot der menfchen uit eene bus te trekken.
LACIiR YMATORIUM was in de oudheid een vat, waarin de
tranen van de vrienden des overledenen verzameld, en gewoonlijk;
met de asch bewaard werden.
LACK. Eene Indifche reken-munt, van 100,000 rupijen; zijnde
een ru pi) eene Oost-Ind. goud- en zilvermunt, waarvan de eerfie eene waarde heeft van 9, de laat!1:e van 16 da::lders tot J8 gr. Honderd Lack maken e~n croxe of COttroll, of 10 lUillioen guldens uit.
LACR YMA CHRfSTI, of TRANENWIJN. De voornaamfle
onder de Italiaanfche wijnen, van eene donker-raDde kleur, die aan
den voet van den Fefuvius groeit; maar ook op de Griekfche eilanden geteeld wordt. Men heeft er deze benaming aan gegeven, û!l1.
dat hij, voor dat de druiven geperst worden, ia de gedaallte van
tranen uit de wijnpers vloeit.
LACTANTIUS. Een der beroemdfl:e Latijnfcne kerkvaders, wienll
eigenlijk vaderland onzeker is. Hij woonde eenen geruimen tijd
te Nicomedië, waar hij leeraar in de welfprekendheid was, tot dat
hij met KONSTANTI]N den Grootm bekend werd, die hem ten hove
riep, en bet onderwijs van zijnen oudllen zoon CRISPUS toevertrouwde. Hij fiierf omflreeks het jaar j2::'. Zijne fchriften onder·
fcbeiden zich, voornamelijk, door eenen duidel\jken en aangenamen
fcbrijftrant, en onder dezelve zijn, inzonderheid, beroemd zijne
i boeken. f1l,flitlltionum divinarum. LE BRUN heeft in 1748 zijne
werken in 2 deeten in 4to, met zijne Ievensbefchrijving, uitgegeven.
LADANUM. (Cistus Ladeni[era LINN.) Deze plant, bij de ouden Cistus gelloem , groeit op de bergen, in de nabuurfchap v:m
Ca/ldia, en aan den voet van den berg Ida, en levert eene gomachti~
ge zetff1andigheid op, die toc reukwerk, en het bereiden van fom.
mige geneesmiddelen gebruikt wordt. De oogSt van de Ladanllm is
zeer voordeelig voor de landlieden van Cal/dia; want behalve, dat
van bare gom eene zekere hoeveelheid naar Europa gevoerd wordt.
is bet vertier daarvan ook groot in het Oosten. waar de vrouwen,
inzonderheid, er kleine flukjes van tllsfchen de vingers leggen, om den
liefelijken reuk derzelve rondom zi ch te verfpreiden. Ook houdt mefJ
ALGE;\lli:EN WOORD&NIl. IV.
N
in
Y!l'I,

en noegen, onder EPAMINONDAS, de

SpnTtfJJlfJl,

LADY. LAlRESSE. (G. DE)
194
in het Oosten de LflJanum voor een middel tegen de befmettillg',
en fchrijft men haar meer andere genezende eigenfchappen toe.
LADY, is in Engeland de wettige titel der gemalin van eenen Lord, Baronet of Ridder. Derzelver dochtcrs komt eigenlijk
f1echts den titel van Mis! toe, offchoon men haar beleefdheidshalve ook Lady noemt.
LAELIUS. (CA]US) Romeinsch confnl en beroemd redenaar, die
men met dcn bijnaam van den WiJzen heeft vereerd. Hij was een
boezemvriend van SCll'l0 AFRICANUS den ouden en jongen; en het
is naar hem, dat CICERO zijn gulden boekje over de Yricnd[chap genoemd heeft.
LAETARE. Beteekent : ,'crb/jiJ ft, en is het eerfte woord van
JEZl\lAS 66. V. 10, volgens de Pu/gata, welk vers, op den dèrden
zondag voor Pa[chen, wanneer het Laetare, ecu der bewegelijke
feestdagen bij de Roomrchen, invalt, wordt voorgelezen, gelijk dan
ook dele d,'g daarna genoemd wordt.
LAGUNEN. !VIaken dat gedeelte van de kusten aan de Adriati.
fl-hc zee ,!ir. hetwelk door de doorbraak van eenen, door de Na.
tuur gevormden, dijk is overl1:roomd geworden, waardoor iu ver.
volg van tijd verfcheidene kleine eilanden en meren ontl1:aan zijn.
Zelfs Penetië is op 60 zoodanige eilanden gebouwd. De meren zei.
ve, welke men inzonderheid Lagunen noemt, zwellen, bij eenen
hoogen fiand der zee, tot eene buitengewone hoogte; doch wor.
den ook fomtijds zoo droog, dat zij door hunne onaangename u~t·
wafeming voor de gezondheid zeer fchadelijk zijn (Zie: VENE TIE.)
LAIRESSE, (G. Dfó:) een fchilder en plaatfilijder, werd in 1640
te Luik geboren. Toon. en dichtkunst bezigde bij:> bij rtfwisfeling,
tot uitfpaunillg; doch de fchilderkunst was zijn eigenIijk vak. Hij
leerde het teekenen van zijllCn vader, en was op zijn lsde jaar reeds
in l1:aat, om door pcrtret.rchilderen zijn onderholld te vinden. Na:
:zich eenige jaren te Rome verder in de knost geoefend te hebben,
begaf hij zich eerst naar Vtrecht J en vervolgens naar dmflerdam,
waar hij in 171 [ ftierf. LAIRESSE verl1:ond het dichterlijk gedeelte
der fchilderkunst volkomen, en muntte inzonderheid uit iu groote
zamengefielde fchilderftukken. In de Nederlandrche fcIlOOI kerde hij
die waarheid van koloriet, en dat bekoorlijke in de uitvoering,
waardoor zij zich zoo voordeelig onderfcheidr. De mannen-beelden
kleedde hij in laken, aan de breede plooijen te kennen; renvijl lich.
te zijden l1:offen. en menigerlei tiIltelend weerfchijn, benevens dnn.
rle floerfen en fijn linnen, geestig gefchilderd en natunr!ijk geplooid,
altijd de verfierfels en kleeding zijner vrouwen.beelden llitma~kten.
Zilver, goud en velerhande metalen, alsmede derzelver glans en fchitteringen ~ wist hij zeer fchoou na te bootfen ; doch inzonderheid
muntte hîj uit in het fchilderen van l,,:rsreliefs van wit marmer, met
nisfen • waarin hij de Natuur zoo zigtbaar wist te brengen, dat men
dezelve, in den ee,nell opfiag, voor gehouwen marmeren platen aaoz~g
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zag. In de galerij te Drmlen bevinden zich van hem: den P41'ntll,
of ApOLLO met de 9 :ulIJggodinnen, en in het mllzeum te Parijs:
eene Hemeivtl.1rt 'lIan de moeder MARIA, ANTIOCHUS en STRATONlCE.
ACHILLES te Scyros, de dood Vtm GERl\IANICUS, enz. Bij de teil
toon!lelling te PariJs in 1807 bevond zich van hem een fraai auk.
verbeeldende een feest, ter ce/'e valz BACCHUS, en in de koninklijke
kunstgalerij te 's Hage ziet melt mede 59 gekleurde, en drie in het
graauw gefchilderde ftukken van dezen voorm:ftèlijken meester.
OfTchoon LAIRESSE met zijn softe jaar door blindheid bezocht werd.
die hem tot aan zijnen dood bij bleef, verliet hem echter zijne
liefde voor de kunst niet. Schilders cn plaadilijders kwamen weke.lijks aan zijn huis, om zijne lesfen en redevoeringen te hooren,
die door eellen zijner zoonen uit zijnen mond werden opgelèhreven.
en naderhand door het kunstgenootfchap in !1 boeken met platell
zijn uitgegeven; händelende het Ifte over de teekenkullst in het
nlgemeen, en het 2de meer bepaaldelijk over de fchilderkunst, met
Al wat er toe behoort. LAIRESSE had 3 zonen en even zoo vele broe.
ders. Van de eerfl:en zijn twee in het bedrijf huns vaders opge..
~olgd, en van de laarJ1:en waren ERNST en JAN goede veefchilders ;
terwiJl JACOB, die mede te /Jmjierda1/l zijn verblijf hield, zich
voornamelijk op het Cchilderen van bloemen toelegde.
LÁÎS. Eene der beruchtfl:e Iigte vrouwen der oudheid, welke
:zich van Sicilië, Mar vaderland, naar Korinthe begaf, hopende in
deze bloeijende fiad haar geluk te zullen maken, hetgeen haar dan
ook gt'lukte. De roem van hare fchoonheid verfpreidde zich wel·
haast door geheel Griekenland, en van alomme kwamen de voornaam..
fie mannen hunne hulde aan hare voeten nederleggen ; doch zij verkocht hare gunsten tegen eenen zoo hoogen prijs, dat de rijkfl:en ze:.
ve daardoor werden afgefchrikt; waaruit de fpreekwijze ontll:ond:
het is elk niet gegeven, naar Korinthe te gaan. Onder anderen kwam
ook DE:llOSTHENES om haar te zien naar Korinthe, maar op het vernemen, dat zij voor eellen enkelen nacht 10,000 drachmen ([3000) eischte, riep hij verCchrikt uit: zoo duur wil ik het herouw niet koopelI. Zij
was bijzonder gezet op DIOGENES den Cyniker, alhoewel zijn voorkomen van alle bevalligheid en fmaak ontbloot was. Naderhand toog
zij naar Thesfalië, waar zij de jonge lieden zoodanig wist te betOQ~
veren, dat zij zelfs hare ftoep ter harer eere me. wijn befproeiden,
hetwelk de Thesfalifche vrouwen derm~te in ijverzucht ontfl:ak. dat
zU LAfs, terwijl zij bezig was met offeren in den tempel van VENUS, overvielen en ombragten.
LAKMOES. Lang is men van oordeel geweest, dat het Lakmoc.'.ll
uit het fap van de zonnehloem (HelMnthus) bereid werd; doch betere nafporingen hebben geleerd, dat het zijn beaaan niet aan de..
ze pl:lnt, maal' aan zekere mosCoorten, en -wel aan het fohurftmos.
(Lichen Roccelia), verfchuldigd is. Het groeit op de z<!eklippen, en
over bet algemeen :11111 de ku,ten van de Middtlllmdfohl zie; komt
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lm meest van de Ka narifche eilanden en de' Cap- Perd, en is den
ouden reeds als verwt10tfc bekend geweest: immers zullen de planten.
waarvan THEOPHRi\STUS, DIOSCORIDES en PI,lNIUS fpreken, voor
deze verwfiotfe moeten gehouden worden. Ondenusfchcn weet men
niet zeker, wanneer de Orfeille (zoo noemt men deze verwen ook
wel de plant zelve) in den Europifchen handel gekomen, en eerst
in de verwerijen gebruikt is; doch de bereiding van de Orfeille tot
deeg COrfeil/e en pate) was lang een geheim der Plorentiinen, wel
ke kunst, echter, naderhand meer algemeen bekend, en door de Ente/feiten, Frt1!1fchen en Hollal1ders fierk is gedreven geworden. Zij
is ook zeer eenvoudig: men laat, namelijk, het mos in groote houten vaten, met urin en kalkwater, wecken; roert het van t~jd tot tijd
om, tot dat er eelle [oort van gisting ontfiaat, wanneer men een
deeg, of zetmeel, van eene roode kleur (Or/eille en pate) verkrijgt,
hetgeen, wanneer er loogzout bijgevoegd wordt, in het blaauwe
verandert.
De Hollanders zijn de uitvinders van het Lakmoes; eene bereiding uit de Orfei//e, die Orfeille en pierre genoemd wordt, en het
gebruik van de Orfeil/e en pate aanmerkelijk verminderd heeft. De
bewerking wordt aldus opgegeven: men fiort de Orfeille, of het ge.
weekte mos, in ver[cheidene groote houten bakken, met urin, kalkwater, geleschte kalk en eenige potaseh, en laat het dus eellige weken fiaan, wanneer het mos aan het gisten geraakt, en er eene ont.
binding der verwende deelen geboren wordt, waarbiJ men de ver~
rotting door omroeren tegengaat, tot dat alles tot eene pap
en geheel blaauw geworden is. Wanneer nu de Orfeillc • of eigenlijk
het mos, genoeg is geweekt en ontbonden, maalt men alles op eenen daartoe bijzonder illgerigtell molen fijn, en drukt het door eene
baren zeef. WaarfchijnlUk mengt men onder deze pap een gedeelte
fijn gefiootcn Floremijn[che lisch (Iris F/orentina), om den nog overgebleven, onaangen~men reuk weg te nemen; want de geur van deze
lis eh is duidelijk te merken. Na dit alles brengt men deze dikke pap,
in vormen. tot vierkante fiukjes, legt ze op planken, en laat ze
droogen. Somtijds wordt onder de hiervoor be[chrevene pap wel eens
krUt of marmerpoeder gemengd, en wel door geroerd. waardoor wel
het gewigt , maar geenszins de deugd, van het Lakmoes vermeerdert.
I.ALANDE. (JOSEPH JERO~IE LE FRANCOIS) lid van de akade.
mie der wetenrchappen, van het bureau x der leng[e bere ker.ingen •
hoogleera~r tn de !1:errenkullde bU he:: col!ège de France, lid van het
eer-Iegioea en van ver[cheiden egeleerde akademien, werd den 11
van Hooim. 1732 te Bourg C1t Bresfe, in het departement van .din,
uit deftige ouders geboren. ZUn vader, een regtsgeleerde , befiemde hem voor de pleirzolll; doch, terwijl hij zich te Parijs tot dien
p'05t voorbereidde, deed de berchomving der fierrenwacht eensfTags
cenen :md eren finaak in hem oprijzen, die dit plan ten eel1emale veri.i·
de!de, en de h\!erfcheude drift voor Zijl! ~eheel volgel1d leven werd.
Hij
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Hij beoefende feden de wis- en fierrenkunde onder den beroemden
LE MONNJER , van wiens Iesfen hij met zulk een goed gevolg
gebruik maakte, dat hij, nog l1echts 19 jaar oud zijnde, door de
akademie naar Berlijn gezonden werd, om aldaar de Parallax der
maan te bepalen; terwijl LA CAILLE naar de kaap de goede Hoop
vertrok, om, in vereeniging met hem, ook hier een gelijk doel tO
bereiken. FREDERIK tie Groole konde, op het zien van eenen zoo
jongen fierrenknndige , zijne verwondering niet verbergen, doch
toen LA LANDE zich de keuze der akademie had waardig betoond.
verkreeg hij niet alleen toegang ten hove, maar benoemde hem ook
de akademie te Berlijn tot haar medelid, cn geraakte hij in kennis
met alle lieden van aanzien.
Het verllag, dat hij, bij zijne terugkomst te Parijs, van zijne zen.
ding naar BerliJn gaf, opende hem hier de deur van de akademie
der wetenfchappen, en federt, tot op de ontbinding van dit genoot.
fchap, verfcheen er geen deel van des zelfs werken, waarin uiet. ver
fcheidene belangrijke verhandelingen van hem gevonden werden. Onder:
tluifchen bepaalden zijne werkzaamheden bij de akademie zich niet al_
leen tot fierrenkundige onderwerpen; maar bezit men ook van hem eene
befchrijving der zeven kunsten, zoo verfchilIende van elkander, 31~
verwijderd van de onderwerpen zijner dagelijkfche overdenkingen.
Men heeft aan hem de Franfche uitgave van de Tab/es 4strollomifjues
tie HALLEY, en r HistQire tie la comète de 1759, benevens ontelbare
berekeningen te danken. welke hij aan CLAIRAliLT voor de theorie
dezer beruchte fiaartiler leverde. Belast met de Con/lois[4nce des temps,.
in J760, maal\te hij in het opfiel van dit werk eene geheele velan.
dering, en gaf daardoor aan zijne opvolgers een goed voorbeeld,
In 1764 gaf hij zijne Sterrmkunde in tWee 4tO deelen in het licht;
een beroemd en klasfiek werk, waarvan in 1792 de derde druk in 3
deelen met platen verfcheen; hetwelk alle de deelen der befpiegelende en beoefenende fierrenkunde verklaart, en van zeer veel nut
voor de opleiding van bijkans aUe nog levende fierrenkundige geweest
is. Voorts leverde LALANDE alle de fierrenkundige artikelen voor
de Encyclopédie van 'l'verdun; die voor de bijvoegfels op de Ene,clopUie van Parijs, en op de verbeterde Encyclopedie méthodique. Bij
zijne fchl'iftelijke onderrigtiilgen voegde hij, gedurende 46 jaar, dat
hij den leerfioeJ van zijnen eerilen meester, LE lVIOlJNlER, bU
het coliége de Frnnce bekleed had, het mondeling onderwijs. Zijne
gehoorzaal was eene foort van kweekfchool , welke eene menigte
van leerlingen opleveide, die naderhand, zoo binnen- als buitenlands.
bij de fierrenwachten werden aangeileld.
Behalve de reeds genoemde werken bezitten wij nog van deze~
beroemden geleerden. onder anderen, de volgende: Foyage tIJ Italie,
in J765 en 1766 in acht 1:)0 deeltjes uitgegeven, welke de belang.
lijkile narigten bevat; ès CaFlt1rlX ie nat'igation , et fpllciaJ t1u Cl/mal de
Langt:çdcç, behelzende eel;c algemeene gefchiedcnis V:lIl alle onde en
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llieuwe kanalen, die tot dus verre ondernomen, voltooid of flechts ont~
worpen zijn; BibHogrpp!zie CJstl'o1Jomique, eelle zeer uitvoerige oanwij.
zing van alle werken, welhe over de fierrenkunde in het licht verfchenen
zijn. bevattende: Expo/ition des coleuls artr011017JÎques; EtreiJ/,CS histo~
,jques (: ft/fage de la province de Bresfe; Disfertation lur la caufe
"e r elé".1tlclt des litjumrs dans les tIJbes capillaires ; l' Esprit de jus.
tiçc ns/ûre la gloire et la durée des empires, cene verhandeling, wel.
ke bij de akademie te Mar{ci/le bekroond werd; Abrégé astronomiqur,
een werk in J774 te Amjlerdaw herdrukt, en feden in onderfchei.
.lene talen, zeifs in de Grieklèhe el1 Turkfche, overgezet; Réflexions
fur les comèt'e$, 'lui pelWetlt approcher de la terre; Ep!zémérides des
1110Ul'etnents etlcstes depuis 1775 J8aa; Abrége de 71twigation,
JJistor;qtJr, thrJoriqtte, et pratique avee des tab/es 1loraircs, pour comuli.
11'11 Ie /Cmps vrai par la hatJteur du folei!; Ast"ollomie des Dames;
Mémoire fur finterieur de ",,:!frique; Traité de flux et refltlx de
Itl mer, IJvec des fupplémel1ts de l' astronomie, en eindelijk, om
~eene meerdere werken op te noemen. i'HistoÎre mathémlJtique d8

welke deze flechts tot het begin van het 3de deel ge..
bragt had, en door hem voltooid werd.
Verbonden aan alle bekende 'ikademien en geleerde genootfchappen~
was LAI.ANDE. bij niet ceue de minst nuttige leden, en kOIl men
hem eenigennate als den gemeenen band befchouwen, die haar alJen
bijeen hield. Zijll brandende ijver, en zijne verbazende werkzaamheid
gingen gepaard met eene liefde voor de waarheid, die wel eens tot
dweeperij ovedloeg, ,vaardoor de eigcnliefde van meer dan eene, nu
en dan. Iigtelijk gekwetst werd. Hij genoot ecnen geruimen tijd
de hoogfl:e achting, cn met een weinig meer omzigtigheid Iwd
hij er zich tot aan zijnen dood toe van ktlnnen verzekeren; maar
~ijne onvoorzigtige openhartigheid, en die onbefchroomdheid, waar~
mede hij altoOS, zelfs in de onf1:uimigfte tijden, zijne gevoelens te
kennen gaf, zelfs over zaken, waar omtrent hij had ktlnnen zwijgen,
berokkenden hem vele vijanden en lasteraar~, die zelfs zoo ver gingen, dat zij hem zijne wezenlijke verdienfien betwistten. ZUn karak.
ter was eene mengeling van groote en loJfdUke hoedanigheden, en
...an kleine zonderlingheden; doeh de eerf!:e kunncn verre opwegen
tegen de verwijtingen, welke hij bij fonllnigen op zich laadde. De
LALAl~DE wrrs zachtzinnig, fpraakzaam, gedienfrig en gemakkelijk te
Jt1lderen. Hij bezat een verbazend geheugen; hielp de ongelukkigen
met zijn geld, de geleerden met zijne berekeningen, en maakte iede.
:rén dag aanteekenin&,elJ wegens mannen, die zich in de letterkunde,
de wetenfchappen en kllnsten onderfcheiden h~ddcn. Ilij was zedig in
zijn uiterlijk voorkomen en Ideeding ; edelmoedig zonder pr:mlzucht,
en legde zich zelfs onthoudingen op, om meer diensten te kUl1nen bewijzen, en meer ongelukldgen te helpen, zonder dat hij, echter,
voor zijne goede daden eenig loon in den Hemel verwachte. lHet
dit alles was het eenc fout in L.~L.1NDE van in alles zonderling te WiL
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Jen zijn. Zoo verhnalt men. dat hU :1ltoos eene groote bonbonniere
met [pinnen, vliegen en rupfen, bij z;ch droeg, waarvan hij in ge~
zelfcllap etteIijkcn met [maak kOl1de nuttigen. IIij verviel tot het
zwak der Fran[che wijsgcercn der laatf1:e eeuw; trachtende met behulp zijner wctenfchnp. het bennan van God weg te redeneren. Hij
fiierf te Parijs, den 4den van Grasm. 18°7. en VJ'.LANT vervaaràig~
de de volgende regels. om onder zijn afbeeldfel te plaatfen.
/1 1l1ejiJfe Ol'fe ce comjJas
Les eieux, moim grands q/:e [ou gélife,
ft y l'oit. rival d'Urrmie ,
Tout, hors l'etre, fJu'iI n'ad1l1et pas.
LAMA. Dit woord, in de Tangmifche tnal, de 11Ioeder tier ~/,.
len, ziell'e,·zorgfler. beteekenende , is bij de Mongolen de benaming van alle geestelijken, doch bij de Kalmukken alleen van de
voornaamile; en .van hier~ dat men den godsdienst dezer beide volken
de Lamafche noemt, waarin SCHlGEl\lUNI, als de hoogfie godheid, en
DALAI LAMA (zie aldaar), dat is de groote LAMA, als zijn plaats
bekleeder vereerd wordt. De aanklevers van dezen godsdienst ver·
deelen zich over het algemeen in geel· en roodknppen, Iedere fekte
naat onder 3 LAMA'S: de eerfie onder den Da/ai, Tischu- en Taro.
naut.lama , en de laat!1:e onder de 3 Shammars, die in verfchillende
kloosters wonen. Een groot aantal geestelijken, van onderfcheide.
nen rang, zijn aan hun ondergefchikt; !1:aan in groot aanzien; bezor.
gen het onderwijs, en leven ten dceIe naar zekere ordens.regelen
en in den ongehuwden fraat, gelijk de Christelijke monniken. Men
telt alleen in Lasfa 3000 kloosters. De Lamafthe godsdienst is uit
Tióet afkomstig, en erkent geen eemvig oorfpronkelijk wezen. Hunne
goden, of Bllrchanen, 108 in getal, zijn gefchapen wezens, die
reeds voer de tegenwoordige wereld, door hunne, in veertig-voudige
wandeling, bewezene heiligheid, tot den rang van goddelijke wezens
opklommen. SCHIGEMUNI, de hoofd-godheid, verCcheen JOoo jaar
voor onze tijdrekening het laatst op de wereld, als de frichter van
het Lama[che geloof, en regeert de tegenwoordig in ellende verzon·
ken aarde. die door geesten uit de boven-wereld, welke in menfchen
ontaard zijn, bewoond wordt. Naar mate zij de beproevingen der. levens
wel of kwalijk hebben doorgefl:aan, gaat hunne ziel, na den dood des
ligchaams, tot eenen hoogeren of lageren toe!1:and over; welke gevoe.
lens de aanhangers van LAMA tot weldadige en menschlievende men.
fchen doet worden. Hunne godsvereering be!1:aat in [chreeuwend en
klagend gezang en gebeden, die door eene luidklinkende muzijk ver.
gezeld worden; in prachtige en !1:atige omgangen; in feesten, welke zij
op bepaalde tijden vieren, alsmede in bedevaarten en kastijdingen.
LAMBALLE (MARIA THERESIA van Savoye, LOUISE DE CARIGNAN,
Prinfes va1l) fiamde af uit het huis van Savoye, hetwelk reeds vroeg door
familiebanden aan het Franfche hof verbonden was. De prins VAN CARIG.
NAN, die met den hertog van ORLEA1\S eenen gelijken rang aan het hof
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van TtlrilJ bekleedde, wa. aan ccuc Hcsfifchc prinfes gehuwd, en lH,,RIA THERESJA de vierde dochter uit dit huwelijk. Zij werd in 1749
te Tt/rin geboren, en huwde in haar 18de jaar, onder bewilliging van
LODEWIJ K XV, aan den prins van LAl\1BALLE, den zoon van den her.
tog van PANTIIIEVRE, met wien zij eenigen tijd eenen genoegelijken
echt doorbragt. ORLJ:ANS, intusfchen, met 's prinfen Ztlster willende
huwen, ten einde het onafmetelijk vermogen haars vaders meeser te
worden. doelde op zijnen ondergang, en verleidde hem tot de groot.
He buicenfporigheden, met dat gevolg, dat hij reeds in zijn 2ofl:e
jaar fiierf. De prinfes werd nu tot een plan beil:emd, waardoor aall
het hof zijne deugd en der natie haar geluk zoude terug gegeven
worden. Zij moest, namelijk, daar de koniugin en ook POl\IPADOUR
middelerwijl gefiorven waren, LODEWIJK XV huwen, doch men weet
niet in hoe ver zij het ontwerp·, om de gemalin van eenen zestigjari..
gen, krachteloozen vorst te worden, begunftigd, of tegengewerkt
bebbe; maar wel, dat zij zich nooit van de kunstgrepen eener boe.
leerfl:er bediend heeft, om hem te kluisteren.
Omfireeks dezen tijd gaf de hertog van ORLEANS den koning
zijnen wensch te kennen tot een huwelijk met LAMBlIL LE'S zuster,
waarin de vorst ten laatlle il:emde, onder voorwaarde, dat de prinfes
in hare keuze hieromtrent vo!lwmen vrij moest blijven. De hertog
van PANTHIIWRE, hoc braaf en verllandig ook anders, met genoegen
2lende, dat de eerll:e prins van den bloede naar de hand zUner dochter dong, en deze ook ORLEANS niet ongenegen zUnde, werd dan
ook dit huwelijk met eene ongcmecne pracht voltrokken.
Imusfchen ll:elde CIIOJSCUL, vreezende, dat de invloed eener jonge.
bekoorlijke en fchr:lI1dcre vorstin, op den ouden en verzwakten koning, voor zUne mage r.adeelig zoude kunnen worden, alle zijne
kunstenarijen in het werk, om de prinfes LAMBALLE van den koning
te verwijderen, waarin hij zoowel Daagde, dat de beruchte jufvrouw
LANGE, naderhand gravin DU BARRY, naar verloop van eenigen tijd,
als openlijke maitres des konings aan het hof verrcheen. Middelerwijl
was de Dauphin, naderhand LODEWljK XVI, aan MARIA ANTOINNETTE van Oouenrijk gehuwd, welke laatlle in de prinfes een groot welgevallen vond, en haar fl:eeds, zelfs toen haar gemaal den troon
beklom, met bijzondere onderfcheiding behandelde. Had de prin.
fes van LAl\lBALI.E Ilechts den geringllen aanleg tot hofkabalen
en lage kunstgrepen gehad, dan had zij voorzeker eene groote rol
kunnen fpelen; doch zij bediende zich van haren invloed alleen
ter voorfpraak van ongelukkigen. Naderhand, nadat zij door de
k.onlngin, in plaats van de hertogin van NOAILLES, tot eerfie
opzien fier van haar huis was aangelleld , bewees zij den koning
eenen wezenlijken dienst, door de bedenkelijke onlusten in Norm/Indië te helpen fiillen. wenva:lrtS zij zich tot dat einde met haren
fchool1vader, den hertog van PANTHIERRE, begeven had, waardoor de
band tusfchcn h:m en de vorftin nog fierker werd. De priofes~ het
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voorziende, hetwelk de koninklijke familie, door de omwenteling, boven het hoofd hing, had de boosaardige aanDagen van
den hertog van ORLEANS ontdekt, en waarfchuwde niet alleen de koningin voor hem, als voor haren gevaarlijkfien vijand, maar verliet
haar ook bij het naderend onheil niet; terwijl de vrienden des konings,
meer dan ooit op de redding der geheele vorstelijke familie bedacht,
tot hare vlugt beiloten, welke, echter, gelijk men weet, mislukte.
De prinres van Ll.MBALLE, nu ook bij het volk verdacht, en tevens
van geheime verfiandhouding met DU BARRY, die naar Enge/mul gewe~
ken was, berchuldigd, vertrok op aandrang harer vrienden, in Oogstm.
1791, mede derwaarts; doch keerde van daar naar Pari/sterug, en betrok hier de TuU/erien, alzoo men meende, dat 's konings lot, door zij.
ne gedeeltelijke aanneming van den ontworpen regeringsvorm, gunfiiger geworden was. Dan, de ondervinding leerde het tegendeel, en de
prinres geraakte meer en meer in haat bij het volk, waaronder men het
~erucht, door ORLEANS op alle mogelijke wijze gevoed, verfpreid
had, dat zich eene Oostenrijkfche partij aan het hof vormde, en
daartoe geheime zamenkomfien bij de prinfes gehouden werden. In
het eer~t bekreunde zij zich niet aan dezen laster; doch eindelijk
fchafte zij alle bijzondere gezelfchappen af, en hield zich alleen aan
de koninklijke familie. Dan, het was te laat: zij werd, na de verfchrikkelijke tooneelen van Oogst- en Herfstm. 1792, gevat, en naar
de abtdij gevoerd, waar zij een kort verhoor onderging, bij hetwelk
men van haar eischte, dat zjj eenen eeuwigen haat tegen den koning en de koninklijke familie zou zweren. Daar zij echter dien eed
fiandv:1stig weigerde, bragt men haar naar den kerker terug, toen ee.
ni ge monfier, op haar aanvielen; haar moorddadig ombragten ; qaar
deerlijk mishandelden, langs de· firaten ileepten, en haar hoofd op eene
piek rondvoerden. Zoodanig was het rampzalig uiteinde eener prinfes,
die tot de fchoonfie, beminnelijkfie en edelfie harer kunne behoorde,
en welker verkleefdheid aan de koninklijke familie haar een llagtoffer
der onzinnigfte volkswoede deed worden.
LAMBERG , (Grnaf von) Vrijheer van Orthenegg en Orttn.
flein, werd in 173 0 te Brun geboren, waar hij ook in Zomerm.
1792 geftorven is. Hij ftudeerde te Bres/au, vervolgens te BerliJn,
en daarna te Halle, Waar hij de lesfen van WOLFF en NETTELBLATT
bijwoonde. en zich met alle vlijt en ijver op het beoefenen der wetenfchappen toelegde. Na eenige jaren, bij afwisfeling, met reizen
door Duitsch/and, de Nederlanden, FrankriJk, Italië, Korfika en
de Noordelijke kusten van Afrika te hebben doorgehragt, keerde
hij ten laatfte naar Brun, in de armen zijner moeder (zijnde eene
dochter van den vermaarden markies DE PRIE) en in die van zijnell
broeder, den grave LEOPOLD VAN LAMBERG ,terug. Hier zijnde,
onttrok hij zich geheel aan de wereld, en wijdde zich, tot aan zijnen dood, in reilIe eenzaamheid, geheel aan de zanggodinnen, en
aan letterkundige bricl\visfeling met zijne geleerde vrienden.
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De vruchten van zijne vlijt en ongemeen fchranderen en vluggen
geest zijn de volgende werken: Lettres à quclques unes de mes amils, Poris gvo.; Mes Frogmem; Le mtmorial d'tm mondain, 2
lom. LOlid. 1776 , 4°; Epoques razfonnées ft" la vie ti' ALBERT HAL.
LER, 1778, 80 ; Lettres {UI' une nouvelle mtthode, d'(lpprendl'e tt parIer, 1781, 4°; Le Cannot, ou lettres de Mammam Blergs à FiCfJne ;
Tah/ettes fallfastiqu6s, ou Bibllothèque tres partiet/Hère pOUI" quelques
plZ'Js et fjuellJues homme! , Desflm 1782, 4°; Lettres eritiques, mo1"ales et politifjues, Amflerdam 1786, .2 part. 80 • Behalve deze
werken heeft LAMBERG verfcheidene handfchriften nagelaten, waarcnder zijne eigene Le,'ensbefchrijl'ing in het Franseh, benevens zijne
zoogenaamde Portefeuille, dat is, verzameling van de zonderlingfre en
voornaamfte verfchijnfels, federt 30 jaar, in het rijk der kunsten en
wetenCchappen. Niet minder belangrijk is ook zijne verzameling van
brieven, die hij met de geleerdfte mannen in Frankrijk en DtJitsehland
gewisCeld heeft: alle welke papieren zijnen broeder en erfgenaam in
handen gekomen zijn.
De Natuur- en fcheidkunde, benevens de Natuurlijke historie,
maakten LAMBERTS meest geliefkoosde wetenfchappen uit, en bijna
dagelijkfche proefnemingen in de beide eerften waren zijne aangenaamfce bezigheden. Ook aan de wiskunde wijdde hij een gedeelte
van zijnen tijd; vond verfcheidene werktuigen uit, en had geftadig
een aantal handwerkslieden en kunstenaars bij zich, die hij rijkelijk
beloonde. Zoo zeer als zijn vernuft uitmuntte, zoo verheven was
ook zijn karakter. Hij was ten hoogfte milddadig, een vijand VBn
alle praal en hovaardij, en geheel onverfchillig omtrent rijkdom en
eerposter.. Zijne verkeering was zoo aangenaam als leerrijk, en men
kwam nooit uit zijn gezelfchap, zonder zich vervrolijkt en iets nut.
tIgs opgedaan te ebben.
LAMBERT, (J. H.) een der grootfl:e wiJsgeeren en wiskundigen
der 18de eeuw, behoort onder die merkwaardige mannen, welke uit
eenen lagen fiand, en onder het doorworfcelen van velerlei hindernis.
fen, tot eene aanmerkelijke hoogte zijn opgeklommen. Hij werd in
1728 te Muhlhl1t1{en, in Sundgau, waar zijn vader kleermaker was,
geboren, en tot zijn I2de jaar op kosten der regering onderwezen;
doch, daar het zijnen ouderen geheeillan middelen tot Zijn verder onderwijs mangelde, tot het ambacht zijns vaders befcemd. Dan, zijne onvermoeide zucht voor de wetenfchappen, inzonderheid voor de
wiskuude, bewoog eerlang ettelijke menfchenvrienden , oIn hem voor
hunne rekening verder te laten onderwijzen in de wiskunde, Ooster!che talen en wijsbegeerte, hetwelk den grond voor zijn volgend
fortuin legde. Na eenigen tijd bij ISELIN te Bafol als fchrijver geweest te zijn, vertrok hij op diens aanbeveling naar Chur, waar hij
bij den prefident VAN SALIS eenige jaren als 110fmeester verroefde, en
inmiddels zijne kweekelingcll in li56, naar GJttil1gm, wnar hij corresponderend lid van de ruaatCchappij van wetenfchappeu werd, van
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volgende jaar naar
na:\f Utrecht,
Utt'echt, en in 1758 n~ar
naar Pm'iJs
Pari.!)' en Mat"Mat,.
daar het volgentie
feil!e
feitle vergezelde, en met hun over Turin
Tt/rin naar Chur tenlg keerde. HU
Hi,i
begaf zich vervolgens naar Augshurg,
Augsburg , wasr
wa~r hij zijn werk over dC!
de
Photomet~'ie
Photometr'ie (de meting van de fterkte des lichts en der kieuren)
kleuren) in
het
liet Jicht
licht gaf, en vervolgens naar Erla/lgen,
Erlal/gen, in welken tijd hij zijne
Gmllologifohe
hrieven, over de inrigting van het wereldgebouw
CosHl%gifthe brieven,
wereldgebollW , wel.
welke van zijn doordringend verftand getuigen, liet drukken. Nadat hij
eelle reize naar relte/in
Pelte/in gedaan had, vertrok hij naar Leip
Le/p..
vervolgens eene
~g, van waar hiJ, na de uitgaaf van zijn nieuw Organon, in 1764
;ig,
nll\1r Berli/tl
Bedijll reisde. De groote FREDERIK leerde hem nnauwelijka
Daar
nnauwelijks
opperbouwraad , op eene aanzienlijke
kennen, of benoemde hem tot opperbol1wraad,
jaarwedde, en tevens tot medelid van de akademie der wetenfchap.
Lt.MBERT ftierf den 25 van Herfstm.
Herfstln. 1777, en werd door den
pen. LAIIIBERT
koning hartelijk betreurd. Hij was een man van een opregt, braaf
dcn hoogften graad medelijdend, deelnemend en vredelievend;
bart. in den
hart.
en fchoon hij al ten aanzien van fommige wètenfchappen
wetenfchappen l1echts
flechts ee.
middelmatIge kennis moge gehad hebben, was hij echter in de
ne middelmatfge
ana!iticus van zijnen
wis-, redeneer- en boven-natuurkunde de grootfte allaliticus
tijd.
lijd. die door eene verwonderenslvaardige
verwonderenslVaardige vlijt zijne talenten uitbreiduitbreid.
brugt, welke l1echts
flecbts weinige,
de, en het daardoor tot eene hoogte bragt,
in zijn geval, bcreiken.
bereiken.
LAlVIPSA CUS. Eene fiad van Klein-Azië alln den Hel/espont,
Hellespont ,
LAlVIPSACUS.
vooral beroemd door den dienst van PRIAPVS, die daarom dikwijls
de Lampfacenifche
Lomp[oceni[che God wordt geheeten.
fchool.
LANCASTERS-SCHOOL-ONDER WIJS. Deze verbeterde fchoot.
heeft in Engeland en Frankri.ik
Frankrifk zoo veel opgang gemaakt.
inrigting heefe
oat zij bij
na overal in Europa, waar men het belang der volksfcho.
bijna
volksfchoharte neemt, bevorderaars gevonden heeft. Zij beftaat daarin,
len ter harre
fcbool door middel der leerlingen zelven gehouden wordt, en
dat de fchool
aamal, naar evenredigheid, met geringe kosten, in één ver.
een groot a~11tal,
trek en onder één en leermeester, gelijktijdig onderwezen worden.
Het geheel der fcholieren wordt daarbij, naar mate van het aantal el1
derzelver verfchilleHde vorderingen, in eene menigte kleine klasfen
verdeeld. waarvan ieder klasfe door een
eenen
verdeeld,
en grooteren leerling in lezen,
fchrijvcn, rekenen enz., zoo ver onderrigt wordt, als hij het voorheen
zelf
zclf bij den meester gebmgt
gebragt heeft. 7.oodanige ondermeesters
ondenueesters noemt
men .Monitors,
Monitors, die hnnne
hunne klasfe
klas fe (uit omtrent IS
15 Ccholieren
fcholieren beilaan_
bellaan.
eenen huiven
halven cirkel fhande,
fi~.ande, voor zich
de) op eene bank, of in eenCll
van de meest geoefende onhebben, en wederom onder het opzigt Vlm
(afgemune lJfonitors geheeten)
geheetcn) geileld
gelleld zijn; tcrivijl
terwijl :lan
aan
derwijzers (a!gemeene
fchool-beihmr en de goede orde, ieder
anderen, ter bezorging van het fchool-be!lnur
aanteekenen van afwczcnden,
afwezellden,
een afzonderlijk departement, als het aanteckenen
hct
het linieren van boeken, het tlitdeelcn
uitdeelen en bewaren van leijen enz.
llelfel van belooningcll
belooningcn en
is opgedragen. Een gellreng gehandhaafd !lelfel
l1raffcn,
l1raffen, cic
die deels ligclmnclijk,
ligc!mnclijk, doch meest berekend zijn, om de cer_
eerte prikkelen, hondt
houdt de menigte fcholiercn
[cholieren bij
bijhunnea
p1il't.
zucht tc
hunnen plig-r.
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De fchoolleeraar onderwijst alleen zijne medehelpers; zorgt voor den
geregelden gang van het geheel, en handhaaft de tucht; terwijl hij
bovendien aan eenige jongelingen, die zijn
ZijD werktnigelijk
werktuigelijk onderwijs
trnchten
trachten af te zien, in zijne methodieke wijzingen met den vinger
onderwijs geeft, ten eind e in het vervolg, als meesters van eigene
fcholen,
feholen, te kunnen optreden. In de daad de orde, naauwkeurigheid,
en de geregelde, zich gelijk blijvende werkzaamheid, waarin etectelijke honderd fcholieren, in één gebouw, bij deze fchoolinrigting
gehouden en tot nuttige bezigheden bepaald worden, verdienen allen
lof, inzonderheid daar de bekende manier
maniel' vall
van onderwijs veel minp
der kostbaar is.
De eer der eerfie uitvinding behoort aan Dr. ANDREAS BELL, eeu·
eeu'
Engeifchen
EngeIfchen geestelijken, die als opziener eener weesfcllOol
weesfchool in de
Oost.lndien,
Oost~Indiet1, van 1790-1796, deze manier van onderwijs in dezelve
jnvoerde, en na zijne terugkomst in Engeland
Engelond een berigt dien aan.
gaande bij de o.
J797 in druk
O. J. compagnie inleverde. hetgeen in 1797
verfcheen;
verf.:heen; doch weinige opmerking baarde. In het volgende jaar,
echter, opende JOSEPH LANCASTER, een kwaker, in eene der voor.
fieden van Londerz,
Londen, cene
eene armfchool, welke hij naar de hierboven befchrevene leerwijze inrigtte, en in 1805. door bijdragen van een aan800 uitbreidde. Te
tal kindervrienden onderll:eund,
onderl1:eund, tot het getal van 800
gelijker tijd vereenigde hij eenige honderd meisjes in eene foortgelijke fchool,
feIlDol. weIl~e door onderwijzers, door hem geleerd, in zijne
platlts
1810 en 18Il
1811 hct
het Britfchc
Britfehc
plaáts werd waargenomen, waarna hij in 1810
feholen, volgens
rijk doorreisde, en de inrigting van verfcheidcne
verfeh eidcne fcholen,
zijn frelfel,
fielfel, bewerkte. Vele EngeIiche
EngeH"che grootcn, zelfs koninklijke
prinfen, bevorderden zijne inrigting; doch de hooge gecstelijkheid.
geestelijkheid.
pi"Înfen,
te onvreden, dat zij een verbeterd fchool-ondenvijs
fchool-onderwijs van eenen kwa.
ker moest omvangen,
Hil op een
ontvangcn, nam Dr. BELL, die tot dien tijd HiJ
landgoed gewoond had, in den arm; en deze moest nu, federt 181
18 I z
Z
fcholen oprigten en leerboeken fchrijven. De zaak werd nu, onder
de leiding van een Nationaal inll:itlJUt
inll:ituut van onderwijs, hetwelk de
prins-regent tot befchermheer, den aartsbisfchop van Ctmterbury
Cmzterbury tot
voorzitter, en verfcheiden fraatsmannen
flaatsmannen en bisfchoppen tot leden had,
in het groot behandeld; doch bleven de fcholen van BELL genoeg.
genoeg_
zaam dezelfde, als zij door LANCASTER waren opgerigt. Ten gevol_
gevol.
ge van een en ander wordt de onderneming, van beide kanten, met
vrij wat partijfchap
parrijfchap behandeld: BELL wordt door de hofpartij, en
LANCASTER door die van het volk onderfieund;
onderfiellnd; doch de fraat
flaat neemt
van deze fcholen geene kennis,
kennis. en dus zijn zij, nog tegenwoordig,
gelijk alle de volksfcholen in Engeland, over het algemeen, bijzondere inrigtingen gebleven. Intus[chen bragt de graaf DE LA BORDE
dit verbeterd fchool-onderwijs in 1814 naar
lJaar Frankrijk over, waar
wanr
van 19 van Sprokkelm.
het zelfs door eene koninklijke verordening, "an
1817,
r817, ten fierkfte
llerk[tc werd aanbevolen, en
cn LANe.~sTER zoo vele begunbegullftigers vond, dat cr thans in Parijs 17 [cholcll,
feholcn, naar zijn plan illtiC.
int;cl"igt,
rigt,
~o
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tigt, ieder van !lOO
rigr,
!lOo cot
[Ot 300 kinderen, gelijk ook eenigen in de de·
partementen, inzonderheid in de Noordelijke en Oostelijke, gevoll_
partemencen,
zijn echter ook hier; over bet algemeen; partiku·
den worden. Alle zjjn
liere
Iiere inrigtingen, die aan de weldádigheid
weldàdigheid haar befraan
benaan verfchuldigd
zijn, .en waarin alleen kinderen der meer behoeftige klasfe wordell
STRt\ND'opgenomen. In 1815 zond de keizer van Rusland den baron STRAN.D'.o
MAN met 4 jonge Rusfen , naar Frankrijk en Engeland, om de LANCASTERSCHE leerwijs te onderzoeken, en IJaar
naar Rusland over te brenC.\STERSCHE
gen; in 1817 werd dezelve in het koninklijk armenhuis te Napels in..
Zwitferland;1 terwijl de veld.
gevoerd, zoo als ook hier en daar in Zwitferland
llIANCIU, in 1818 te lFéenen, jonge foldaten, op de LANCAS ..
heer BrANCH!,
TERSCHE 11Ianier
manier liet onderwijzen. Dat deze fcholen in landen, waar.
in tot hiertoe volftrekt niets, of niets geregeldst en doelma'igs,
doeImatigs , voor
iIJ
zijn, is bui..
het volksonderwijs verrigt werd, van groot nut kunnen z~in,
ten twijfel; doch
doeh zij blijven altijd een onvolkomen hulpmiddel, Olll
OIn
de eigenlijke volksbefchaving te bevorderen. Het lezen, fchrijven en
rekenen wordt er gebrekkig geleerd; het godsdienstig onderwijs is
ijdel geheugens werk , en dat in taal-, zang- en teekenkunue, en
eu in de
oefening van het denkvermogen ontbreekt geheel en al.
LANDAU. Eene belangrijke vesting, van het Duitsch verbond.
bezet, in eene aangename land.
fchoon alleen door Beijersch garnizoen bezer,
ftreek, aan de rivier de Q:,eich,
RIJn- provincie gege.
frreek,
flIm"ch, in de Beijerfche RlJnHad, in welke de Lucherfchen
Lutherfchen en Roolllsch-Katholijken
ROOlDsch-Katholijken
legen. De frad,
een gemeenfchappelijk kerkgebouw hebben, bev:lt~
bevat~ behalve het krijgsin woners , die,
die hennep en wol fpinnen , kouren
koufer.
volk, omtrent 4500 inwoners,
hoeden-. geweer-, tabaks.
tabaks- en
weven, en brouwerijen, kaarfen-:
kaarfen-, hoeden-,
vele andere fabrijken bebben.
hebben. Er is een kanaal, langs hetwelk
alle hare behoeften kunnen worden aangevoerd. In 1704 werd zij
door de keizerlijken voor de tweede maal aan de Franfchen ontnomen, die I haar echter in 1713 weder veroverden, en federt door
me!l,
den Badenfchen vrede in haar volkomen bezit bevestigd werden.
Dij dien van Parijs in 1814
1314 werd dit niet alleen bekrachtigd; maar
Rij
LalJdau nog eene fcreek
ftreek lands gevoegd, om haar daar
zelfs werd bij Lalldau
door met den Elzas te verbinden; doch bij de overeenkomst, in
Slagtm. 1815 mede in PariJs
Parijs geGoten,
gefloten, kwam de ftad en vesting met
den linkeroever der Lauter
Louter aan Duitschland
Duitschlnnd,, en geraakte, bij de on.
onderling beraamde verdeeling der veroverde landen, het Zuidelijk deel
van den linker-Rijnoever in het bezit van OostenriJk, dat bij het
l.andau nan
lIal1 Bei/e_
Befje_
verdrag van Mt./nchen, van 14 van Grasm. 1816, Landau
afftOJld, onder voorwaarde, dat die [cad, overeenkomftig voor.
voorafftond,
heen gemaakte bepalingen, eene vesting van het Duitfche verbond
blijven moest.
LANDDAGEN werden bij de oude Duitfche volken, op vaste
tijden, bij nieuwe of volle maan, in het open veld gehouden. Op
deze Landdagen verfchenen al de vrijen des volks; op dezelve werd
over vrede eu oorlog gehandeld, en over alles, wat verder de alge-
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tneene belangen betrof; ook werden er de koningen of veldheeren
verkozen. Door het f~hudden en zamenUaan der fperen (want alle
verfchenen gewapend) gaf de vergàderde menigte hare l!oedkeuting te kelmen aan den voordragt , of het omwerp, door eenen det
voornaamfce in het midden gehrngt; terwijl algemeen gemompel af.
keuring aanduidde. De Fronleen hielden deze Landdagen jaarlijks in
Lentem. ~ll zij droegen van daar de naam van Maartveld. Na den tijd van
FgpYN fchter werden de Landdagen niet meer in die maand gehouden~
maar in Bloeim. en verkregen van daar den naam van Meiveltl. Men
hield dezelve toen evenwel niet meer in de open lucht, maar in de
menigvuldige koninklijke hoven of paleizen, die aan alle oorden des
rijks, onder anderen te Nijmegen, te Aken, en elders gefticht werden. Hier werden dan, door den koning, of zijnen plaatsbeklee~
der, de rijksgrooten van eene ganîche ftreett of I!lndîchap befchreven,
en, omgeven door zijne vafallen, gaf er de vorst gehoor aan de afgevaardigden der naburige volken, en ontving de fchattingen der cijns.
bare mtien, met hetgeen de graven verder ten voordeele van de ko.
ninklijke fchatkist omvangen hadden; daar werd over den toeftand des
rijks en van deszelfs bijzondere gedeelten geraadpleegd, en zoo er.
gelijk meestal, tot eenigen krijg beUoten werd, orde gefteld, dat graven en hertogen, ten behoorlijken tijde, met hunne onderhoorigen in
lIet veld verfchemm; daar, eindelijk, werden groore gefchillen beflist,
booge koninklijke ambtenaren aangefteld, of van hunne bediening vervallen verklaard, en nieuwe wetten uitgevaardigd. Toen na den dood
van KAREL den Grooten de wanorde in zijn rijk de overhand nam,
en hetzelve verdeelde, kregen ook de Landdagen eene andere wijziging, of werden door andere infieIlingen vervangen. In lateren tijd
werden nog in fommige gewesten, b. v. in Gelderland, de jaarlijk.
fche vergaderingen van de fiaten, of afgevaardigden der verfchilIende
Randen, Landda;;elt genoemd.
LANDHUISHOUDKUNDE. Hier onder verfiaat men die wetenfcbap, welke leert, om van alle voortbrengfelen der Natuur, die
winstgevende kunnen zijn, het meeste voordeel te trekken. Zij is
flechts 'Yetkt"ijgende of ook voortbrengende, naar dat zij zich, of bij
de voorwerpen des delffioJfelijkel1 rijks of der twee bewerktuigde,
die vermeerderd en veredeld kunnen worden, bepaalt. Landhuishouding is een handwerk, wanneer men zich aan werktuiglijke gewoon..
ten èn gebruiken houdt; eene kunst, zoo in het bedrijf gegevene en
aanget1<>mene regelen vaardig en handig worden gevolgd; eene wetmfihtlp, zoo geene fiellige wetten vooraf gefield worden, maar deze
Reeds naar tijden en omftnndigheden worden gekozen: want de kunst
voert eene gegevene wet uit, de wetenfchap geeft zelve de wet.
Daar de Landhuishoudkundige volgens de krachten, werkingen en
Wetten der Natuur, bijzonder ter vermeerdering en veredeling, moet
handelen, heeft hij de hulp der Natuurlijke Gi'fclziedel1is, der Na ..
ftllrkunrle, $theitllrunde, Plantenktl1lde en der Dierkunde van noo·
den;
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de)]; terwijl die de beste Lnndlmishoudkundige is, die mllr krach.
ten en betrekkingen de meeste voordeelen van de voortbrengfelea
der Natuur weet te trekkèl1.
De voortbrengende Landhuishoudkunde fcheidt zich in Planlenbor/w en Péetee/t. Tot den plantenbouw behoort de eigenlijke Land.
bouw, de tuinbouw of warmoezerij, de ooftboom/eelt en de bosc!t.
boom/eelt; terwijl de veeteelt zich uitllrekt tot de nankweeking, op ..
pasfing eg verzorging van alle vee, dat winstgevend kan zijn, zoo
als in ons vaderland van rund"ee, paarden, fohapen, "a;!lem, bijelI
en gevogelte.
Daar de landbouw en veeteelt in vele opzigtea met elkdnderen ia
verband ftaan, hebben onderfcheidene daartoe betrekkelijke inrigtin.
gen plaats gevonden, die tot drie klasfen kunnen worden gebragt _
Rls I. het gefcheidcn bouw. en gras/and·ftel{el, 2. het vereenigrJ bouw
en grasland fcelfel, en 3. het vruchtwisfeleIJd f1:elfel. Het !aatfte
brengt wel het meeste op, maar vordert ook den meesten arbeid ea
de grootfle uitgaven,
Zoo algemeen miskend, alg na dèn rueest bloeiJenden tijd der RIJ"
meinen, toet1 lVJ, A. LERANUS en Q. CtNclNNATUS beurtelings den
ploeg en den fraat beftuurden 1 de landman en zijn bedr~jf gedurende
vele eeuwen geweest is, heeft mén in de laatfce vijftig jaar zicn
beiJverd, om de Landhuishouding te bevorderen en derzelver beoefenaars als de nurtigfre leden van den fcaat te doen voorkomen.
CALUllILLA kl:lagde reeds, dat er voor leerfroelen gezorgd was,
waarbij de maátfchappij geen belang had; doch dat er geene waren
voor eene wétenfchap, die op het befraan en den welvaart der maat·
fchappiJ eenen onmiddellijken invloed beeft. Van hier, dat men dáit
ook, zoo als reeds vroeger in DultschlanrJ gefchied was, in ons Vaderland afzonderlijke leerIloelen voor de Landhuishoudkunde heeft
opgerigt, waarbij deze, voor een ieder zoo belangrijke, Weten.
fchap der fiudeerende jeugd wordt geleeraard. Ook heeft men te Am.
fterdflm, ingevolge koninklijk befluit; voor eenige jaren een Land.
bouwkundig kabinet, onder het befiuur van den tegenwoordigen Ut..
rechtfchen hoogleeraar , J. Kops, aangelegd, waarin alle werktuigen
en gereedfchappen, die bij de verfchilIende landbedrijven in ons
vaderland reeds in gebruik zijn, of uit andere landen bij ons dienen
bekend of ingevoerd te worden, te vinden zijn. Door deze illw
rigting, waartoe aan een ieder befiendig toegang verleend wordt.
vindt zich de landbouwer in fiaat gefield, om de nuttigfte onderrigring, wegens de meesr gefchikte we!'ktuigen, voor zijn bedrijf te
kunnen bekomen, en zeer belangrijke vergelijkingen te maken.
LANDKAARTEN. Zoo noemt men afteekeningen, op eene ef.
fene vlakte. van de geheele oppervlakte des aardbodems , of vall eeDig grooter of kleiner gedeelte van denzelven, met de zich daarop
bevindende landen, hunne grenzen, afdeelingen, zeeën, rivieren, deden, dorpen enz.
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Sommigen meen en in de H. Schrift de eerlle fporen van de uitvitt.
ding der Landkaarten te ontdekken (verg. Jos. XVIII. 4.); anderen
fchrijven derzelver uitvinding toe aan de ChalJeërs~ Babyloniërs, plu'1Iiciërs of Egyptenaren: doch noch het een, noch het ander gefchiedt
met genoegzamen grond. Duidelijker fporen van het beftaan van Land.
kaarten fchijnen er bij de oude Griekfche fchrijvers voorhanden te
zijn. De eer!l:e Landkaarten van Griekrchen oorrprong, op welke
de ligging der plantren • !en aanzien van hare lengte en breedte, zoo
naauwl(eurig wordt aangeduid, als men dezelve in dien tijd bepalen
kon, zijn die, welke door AGATHODAEMON, eenen gefchiedfchrijver
en aardrijkskundigen van Alexandrië uit de se eeuw, bij de bekende aardrijksbefchrijving van CLAUDIUS PTOLOMAEUS gevoegd • en nog
voorhanden zijn. Bij de oude Latijnfche fchrijvers, e11 onder de
overblijfTeJs, die van de Romeinen tot 011S zUn gekomen, vindt men
ook het een en ander, hetwelk doet zien; dat de Landkaarten,
immers in derzelver eerlle beginfelen, bij hen niet onbekend zijn ge.
weeSt. Bijzonder merkwaardig is in dit opzigt de Tabu/a Peutingerianl1. Zij draagt dien naam naar eenen zekeren Augsburgfchen
geleerden KOENRAAD PEUTINGER, en is eene reiskaart door Europa
en Azië, van het Westen naar het Oosten; beflaande uit verfcheide banden of fmalle llrooken, op welke de verfchiJlende plaatfen
naar de lengte gerangfchikt zijn (*). Toen in de lsde en het begin
der 16de eeuw de wetenfchappen begonnen te herleven, had dit
ook invloed op de aardrijksbefchrijving, en men begon er zich
op toe te leggen, om ten behoeve dezer wetenfchap Landkaarten
te vervaardigen , waarbij die van AGATHODAEMON ten grondtlage
gelegd werden. Er verfcheen al fpoedig eene menigte derzelve, on.
der welker vervaardigers uitmutlter.: SEBAST. MUNSTENIS, A. ORTELIUS • en vooral G. MERoAToR, die mede de eerlle is geweest 9
welke aan zijne verzameling van Landkaarten den naam van Atlas heeft gegeven. Na deze verdienen genoemd te worden: W. en
J. BLAEU. JANSSON. SANSON, DE WIT, VISSCHER, en ook de bekende HOBNER, die de uitvinder fchijnt te zijn geweest van het regelmatig illumineren, of met verwen afzetten, der Landkaarten.
Ten tijde van den beroemden BUSSCHING rekende men de foorten
der algemeene en bijzondere kaarten op meer dan 16,000, onder wel.
ke 1700 oorfpronkelijke; en federt dien tijd is dit getal zeker
nog aanmerkelijk, vermeerderd.
LAND-MEETKUNDE. Deze wetenfchap, die haren oorfprong
aan de verdeeling der landerijen, of het om!l:aan van eigendom van
grond, verfchuJdigd is, bepaalt zich tot het meten van den inhoud
der vlakten van zekere figuren, die door akkers, weilanden, bosfchen.
water, wegen en gebouwen gevormd worden, of tot het ontwerpen der grondtrekken van een, met de Natuur geheel gelijkvormig,
afCO) Men kla deze!ye
4 deel, Bladz. :6;.
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sfbeeldfel dezer voorwerpen, nanr eene verkleinde maat en op eene
elfene vlakte. Daar de Land-meetkunde een tak is der toegepaste
wiskunde, zoo vordert zU eene juiste kennis der reken- en meetkunde. Het meten zelf gefchiedt met meer of minder zamengefie1de werktuigen: voor IUnen gebruikt men meetflaven. en ketting;;
doch voor hoeken bedient men zich van het Astrolabium, den r_4
pitifie cirkel van BORD.'., de boufd/e, octanten en feetanten ; zoo als
de meettafel nog fl:eeds voor het beste werktuig, om Ideine llukken
te meten. gehouden wordt.
LANDS HUT. Eene welgebouwde frad, in Neder-Bey'eren, met
7,187 inwoners, wellce d:-;or de lfer, die in twee armen voorbij de..
zelve fl:roomc, tot een eiland gevormd wordt. Op den naast bij liggenden berg ligt het onbewoond, voorheen verfl:erkt, flot TrlJUb
J'Jifz. hetwelk 124 vertrekken bevat; thans voor e ene fl:errenw;u:ht
be!1:emd is, en waarop de hertog FREDERIK van Oostenrijk heeft gevangen gezeten. In de i1ad zeh'e bevindt zich een hertoglUk paleis.
en een landfchaps-llUis. De toren van de kerk St. l/1artilli, een~
der hoogi1e van geheel Duitse,I/mld, heef, 603 tra;,pen, en eene
hoogte van 456 voet. De uI;Î\'crÎlteit v:m !:zgo!Jladt werd in 18o~
herwaarts overgebr:lgt, en is Ilaar haren tweeden !1:ichter, LODEwlJlt
l',JAXI~lII,IAAN , genoemd.
Op dezelve bevinden zich omtrent 600
f1:tdencen, cn ten haren behoeve zijn de H voormalige kloosters ver.
nictigd geworden. Zij heefe eene uitmuntende boekverzameling, kabinet van penningen, tmuralien, natuur- en werktuigkundige inllrtlmenten enz., De inwoners hebben, behalve ecne fiijffel-, tabak. ,
kanrten- en kaarfen-fnbrijk, bijna geene fabrijken of handel. Er is ook
eene openbare fchoolbibliotheek of volks-lees muzeum. - In het
Silezisch vorstendom SchJleidnUz. zoo als ook in Ga/lieil, aan de
Honganrfche grenzen, ligt mede eene i1ad van dien naam.
LANDTONG. Eene zee.engte; eene fmalle !1:rook lands, welke
in zee loopt, of cusfchen [wee meren, zeeën enz. ligt, eu daar.
door twee landen van elkander fcheidt.
LANGF.NDIJK. (DIRK) Deze geestrijke tcekenm behoorde Olt.
getwijfeld, in het vak der fchilderkunst, onder die mannen, wel.ke bun vaderland door bunne uitll:ekende talenten verG ercl hebben.
Hij werd den 8l1en van Lentem. 1748, te RlJtlerdam. uit brave ou~
dcrs geboren, en bad van zijn~ vroege jeugd af eenen grooten lust
in de teekenkunst , waarin hij zich in z\ine geboorte-Had bij den
kUl1stfchilder DIRK ANTONU BISSCHOP oefende. aan wien hij in7.onderheid die zuivere en heldere manier, om met Oost-Indifchell inkt
te wasfcheTl, te danken had, welke l1an zijne teekeningen een zoo
grooe fieraad bijzet. Reeds vroeg viel zijn fmaak op het voorfiellen
van veldtlagen en bedrijven van den kriJgslland , w,mrin zijne verdiensten weldra ontdekt werden door den heer JAN VAN El{, te
dier tijd majoor der fl:ad Rotterdam. Schoon hij weinige cafereelen
in olieverw gefchilderd heeft, benlSten er echter onder de nagelaten
ALGP.l\tE&N WOOltDENB. IV.
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familie van dien heer, en in het beroemde kabinet van VAN DER. POT
GaoENEvELD, in gemelde fiad, eenige van zijne beste fchilder.
nukken. Zijne gewasfchen, en met de pen en fpijkerinkt geteekende, tafereelen verkregen onder de kunstminnarell cenen meerderen
bijval ; en terwijl zijn kunstvermogen meer en meer toenam, en
met hetzelve zijne bewonderaars en vrienden, verkreeg hij zulk eenen
overvloed van werk voor zijn penfeel, dat hij eindelijk cene aanmerkelijke hoogte in de kunst bereikte. De gevallen van dm oorlog, op verfchiIlende wijze, en in onderi'cheidene grootte, door hem
met Oost-Indifchen inkt geteekend, en in de verzamelingen van kunstkenners berustende, getuigen vun 's mans meest geliefkoosden fmaak
voor veldflagel1 en krijgsbedrijven: het karakter, het vuur en de
hartstogt van eiken [oldaat, ja van ieder beeldje, zijn in de kleinfie
2elfs uitgedrukt.
De zoO dikwerf treurige gebeurtenis[en in ons vaderland, in de
laatst afgeloopene eeuw voorgevallen, benevens de zee- en veldtlagen
buiten 's lands geleverd , waren veelal de voorIVerpen zijner nabooding; onder anderen het inrukken der pruisfirche troepen door
dé Oostpoort binnen Rotterdam, waarvan eene kleine, niet minder
fra:lije, door hem met waterverw ge[childcrde, teekening voorhanden
is; de komst van die zelfde troepen vóór en bij het l1adhuis der
fiad, en het ontwapenen der fclnmerij; alsmede la Bataille des Piramides, de beste teekening, die in waterverw van hem bekend is.
In deze drie teekeningen, in kleuren gefchilderd, en van eene buitengewone grootte, munt 's mans kunstvermogen in het bijzonder
\lit; daar hij door zijne fterke verbeeldingskracht, in de laatstgemelde, den befchouwer als in Egypte overvoert, en hem ooggetuige
van dien roemt'uchtigeu flag maakt; terwijl in de beide eerstgenoemden eenige hoofdperfonen in diervoege zijn voorgefteld , dat men
dezelve duidelijk konde herkennen. Van eenen aiJd(!ren aard, maar niet
minder kuullig , ziju twee in kleuren gefchilderde teekeningen, verbeeldende de Rumpfortfche foepkokerij met de uitdeeIing van die
fpijze, benevens acht kleine, geestig, met kleuren gefchilderde teeke.
ningen; vertoon ende de komst der EngeIfchen en Rusfen in NoordHol/alJd, de onder[cheidenegevechtcn aldaar voorgevallen, en hUil
vertrek van de Helder.
Wij zouden hier meer fialen van het kunstvermogen van LANGENB1JK kunnen bijvoegen; doch wij achten de opgegevene genoegzaam,
om ons van zijn genie, geest en onbepaald denkvermogen te overtuigen. Jammer is het, dat op het zedelijk gedrag van dezen kunst~
n!lar vrij wat aan te merken valt. I-Jij had een flecht befiuur over
zijne geldmiddelen, waardoor het goed, door huwelijk verkregen,
binnen weinig tijds wegfmolt, en waaruit nu, mogelijk ook nog uit
andere oorzaken, zulk een misveritand tus[chen hem en zijne vrouw
omllond, dat daarvan eene echt[cheiding het gevolg wns. Na dit voorval
fchijnt .tijn gedrag niet verbeterd ce zijn, zoodat hij eindelijk alle perfoonVAN

LANTAARNDRAGER. LAOKOON.
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foonlijke !lchting bij zijne vrienden verloor. Of zijn droevig- niteinde
aan zijn nu en dan onmatig drinken, of wel aan zijne kortzigtigheid,
of misfchien aan beiden te gelijk, moet worden toege[chreven, wil.
len wij niet beOis[en: zoo veel is zeker, dat hij in d\!n laten avond
van den 15 van Winterm. 1805. langs de Lcuvmhaven naar huis gaan.
de, aldaar in het water viel, en in weerwil van alle toegebragte hulp
ongelnkkig omkwam.
LANTAARNDRAGER. (Fulgora) Een merkwaardig Infekt uit
de tweede orde der half gevleugelde (Hemiptera) , inzonderheid
in Suriname gevonden wordende, hetwelk een' omgebogen [nuit,
en voor aan den kop eene hoornachtige blaas heeft, die mee eenc Heh.
tende fiof is opgevuld; een derde der lengte V!ln het gehecle lig.
chaam uitmaakt, en een zoo helder fchijl1fel V!ln zich geelt. dat
de wilden zich van hetzelve, des nachts, in plaats van licht, beo
dienen. Het geheele infekt heeft wel de lengte van drie duim, en
geeft des avonds een fierk geraas, naar het flijpen van een fcheermes gelijkende. waarom dan ook de Hollanders in Suri:zo11lc, overeenkomstig dit geraas, dit dier benoemen.
LANUVIUM. Eene oude 1l:ad van Italië op den Appifchen weg.
LAODAlVIIA. Een voorbeeld van teedere huwelijksliefde , die t
toen haar man PROTESIL.'\US, bij de landing der Crieke11 op Trojaan[chen bodem, het eerst van allen fneuvelde, denzelven niet wil·
de overleven, maar nog, voor dat zij zich zelve ombragt, van de
goden verkreeg. om de fchim van haren echtgenoot te aan[ehouwen,
LAOKOON, was een zoon van den Trojaanfchen koning PR/AM vs, cn de opperpriester van A POLLO. De Grieken, volgens de be.
kende fabel, bij hunnen bedekten terugtogt, een houten paard, met
foldaten gevuld, voor Troje gelaten hebbende, fleepten de Trojanm
het in triumf binnen de fiad. LAOKOON, de list der Grieken vermoedende, verzettede zich tegen dit dwaas gedrag: doch M/NERVA, dio!
:l:ln de zijde des vijands was, zond op het oogcnblik, dat hij aan NEPTUNUS wilde offeren, twee vervaarlijke l1angen uit zee, die aan den
voet des altaats zich om zijne beide zonen kronkelden, en ook
hem, toen hij ter hunner hulpe toefchoot, mede in de groep begrepen. De dood des vaders en van zijne kindercn was het werk v:m
een oogenbHk ; en jnist dit tijdfiip werd gekozen tot het onderwerp
van een kunstIluk uit marmer, onder den naam van de groep yon LAOKOON bekend. Het werd ten tijde van den paus .fULlUS Ii in de baden
van TITUS gevonden. en in het Farnefisch paleis gepla!ltst. Volgens
PLINIUS zoudeu de drie beroemde beeldhouwers van Rhodus, Om:·
SANDER, POLYDOR en ATHENEDOR , daaraan gearbeid hebben. Dit
meesterfiuk van oude beeldhouwkunst is volkomen wel bewaard gebleven, oITchoon er den regter arm van den LAOKOON aan ontbrak.
welke er door een kundig leerling van l\'IICUI'.L ANGEW is aangezet.
Men ziet in deze beroemde groep LAOKOON in het midden, en
zijne teedergeIicfde kinderen :13n zijne regter- cn linl;erzijde;wordende
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door de arzigteliJke fiangen, die hen op cene verCchrikkelijke wijle
pijnigen, omwonJen. De vntchtelooze poging, om zich van dCZG
mon!1ers los te rukken; de folterende pijnen en zielsCmarten op het
gelaat des \'ar-ers, en de doodsangst in de trekken zijner zonen zijn
zoo natuurlijk, dat men het oog op hen niet lang kan vestigen.
zonder door diepe droefheid getroffen te worden. Inzonderheid om.
waart het gevoelig hart een teeder mededoogen, wanneer men den jongeling aan de linkerhand befchouwt, en opmerta, hoc de fchrikkelijke
flang, door hare van gift fchuimende kaken, zijne tengere leden kwetsc9
en met hare tanden zijne rcgterzijde moorddadig openfchcllrc. Het
ongelukkig ltind [chijm den geest te geven, en klemt zich aan zijnen
vader, die door zijne eigene Cmanen en die van zijnen geliefden zoon
in eelle dllbbelde ma.te lijden moet.
Het verhevene ligt in het natuurlijke, het fprekende der harmogt.
D!:'ze naar waarheid te teckenen valt reeds moeijelijk ; maar haar in
hard marmer zoo meesterlijk te beitelen, mag men als een zeldzaam
vermogen van een alles overtreffend genie befehouwen. Men heeft van
deze groep onderfeheidene kopijen of namaakfels , en onder anderen
vindt men eene overfehoone op het voorplein van het koninklijk lusthuis in den Haarlemmer-Hout. Het merkbaar ondcrrcheid in groottt tn!ifchcll den vader en de zonen, kan aan twee redenen worden
toegc[chreven. De eerfle, dat her fluk door verCchillende beeldhouwers is zamenge!1eld, en de tweede dat de blok marmer geene meer.
dere rllÏl:1tc zal hebben toegelaten.
LAOMEDON. De zoon van ILUS, koning der T,"ojanm, vader V:II'
PRIA:\WÇ. Hij bouwde de muren van l/ion "en gebruikte daartoe de
hulp V:lll NO:PTul"uS en ApOLLO, die, uit den hemel, verdreve, eeni..
gen tijd op aarde moesten vertoeven. Nadat het werk voltooid was,
weigerde hij den overeengekomen prijs te betalen, wa~rom NEPTU.
NUS het l:md met eene overflrooming, en ApOLLO met de pest ftrafte.
Hetorakd, hierl)ver gemadpleegd zijnde, verklaarde, dat deze ram.
pen alleen konden worden voorgekomen door jaarlijks eene Trojaanfehe mar.bd den ze~visfchen ten prooi te geven. Na eedgen tijd
trof dit lot IIEltMIONE, 's kor.ings dochter, die alzoo, aan eene rota
gebonden, den dood afwachte. Dan ter goeder ure verfcheen HER...
XULES, die beloofde, de maagd te zulten bevrijden op voorwaarde,
dat hem de paarden, uit goddelijk zaad voorcgefprocen, welke L,o.OiU,-DON b~zat, zoudeH '(vorden afge!1:aan. HERKuLEs voldeed :Ian zij4
ne belofte: maar niet alzoo de meineedige koning f die nu door den
eersten binnen zijne muren belegerd. overwonnen en gedood werd;
tenviil HER~!IONE aan TELAMON ten huwelijk werd gegeven.
LAON. De boofd!1ad van het FranCche departement J' Aisne, op
cenen berg liggende. ZU heeft omerent 6.700 inwoners, eene hoofd.
It!.'rk met 4 torens, cene artillerie.Cehoor, Iinnen-, hoeden-. koufen~.
Ieder- cn katoen-fabr~iken, en handel in koren en wiJn. Zij is in on·
2:e dagen inzonderheid merkwaardig geworden door den t"cldllag, wc!lce
in
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in hare nabijheid, op den 9 van Lentem. 18 4. tusfehen het leger
von NAPOLEON en BWCHi:R plaats had. en den ondergang dca eetfien ten gevolge had.
LA PJDAR.SCHRIFT. ZOO noemt men zoodanig fchrift, w~arvall
men zich gewoonlijk op fieenen gedcnkzuilen bedient. Daar nu dit
fchrifc uit hoofde der bepaalde ruimte altijd zeet kort moet zijn, zoo
wordt de dus gcnoemde Lapidar flifl, om deze reden, als een voor.
beeld van bondigen fchrijftrant aangemerkt.
LAPLAND. Een groot land in Europa, grenzende ten Noorden aan
de !fszee, een Zuiden aan Fil1/rllld, ten Uosten aan de fl1tle zee en
ten Westen aan Noorwegen. Het wordt in Noorweegseh Laplantl,
(Finmarketl) , in Rusfiseh Fin/anti, en Zweedsch Lapland verdeeld,
waarvan het laat!le grooter is, dan de overige te zamen. In Zweedseh
Lapland vindt men geene tleden, maar 31 dorpen of gehuchten, met
omtrent 8,000 inwoners, en II ke;ken, die geheel van hom zijn.
Het land lt:vert lood, ijzer, koper, kristal, magneten, kwikzilver,
vermillioen en andese 'delflloffen op , benevens kostbare pelterijen.
Men vindt hier beeren, wolven, veelvraten, lijnxen, rendieren. her.
meliJnen, eekhorens, hazen enz.; ook is er veel viseh. De rendie.
ren maken echter den voornamnnen rijkdom der inwoners uit; doch de
landbouw is er van weinig belnng, en over het algemeen, het plan.
tenrijl~ zeer arm. De inwoners zijn van eene middelbare grootte,
bruinachtig van kleur; vreesachtig van aard; kleeden zich in grof lin.
nen en bontwerk, en zijn nog hier en daar der afgoderij toegedaan,
zij zijn zeer met hun vaderland en hunne voorvader!ijke zeden ingep
nomen, wonen in hutten, en leven Vlm de jngt en visfcherij. Zij bI!.
lijdèn den Griekfchen of LUtherfchen godsdienst, naar mate zij Ru ...
fifche of Zweedfche onderdanen zijn. In den zomer zijn hier de da.
gen zoo lang, dat de zon des nachts eerst ondergaat; doch in den win·
ter integendeel zeer kort; wordende alsdan de nachten gedeelte!ijk
door de fneeuw, de maan en !lerren, en gedeeltelijk door het zooge.
noemde Noorderlicht, zoodanig verlicht, dat men zonder lamp of
kaars zien ka n.
LAPPER. (JAN DE) Dat ons vaderland fieeds op helden, ook ia
lagere franden, ten allen tijde, heeft kunnen boogen, leert ons de
gefchiedenis. Men vindt er een merkwaardig voorbt:eld van in J.
DE LAPPER, een fchoenlapper van zijn handwerk, die te HOOl'lem,
voor het hoekhuis. de zwarle hond geneemd, op den hoek van de
hoogftraat en het Spo(J/'n werkte. Hij deed, volgens eene loffelijke
gewoonte van zijnen tijd, ver[cheidene togtcn ter zee. In een der.
zei ven, zijn kapitein gefileuveld zijnde, nam hij het bevel over diens
fchip op zich; fereed woedende, en boorde een Engelsch fchip· ia
den grond; wierp van een and er de masten over boord, en brr.gt
het fchip behouden in Texc/ binnen. Hij werd niet flechts door den
{raat met cenen gouden ketting en f 500 gulden aan geld beloond,
maar verkreeg tevens het bevel over e"n nieuw-Ilugel (l1111nrfe"luft
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van 44 ftukken), en deed nog onderIcheidene
onder[cheidene f[Ome
[lOme togten. Men
vindt hem op de lijst van het fmaldeel, waarmede de RUITER iu
1(.58
1(,58 naar de Oostzee ftevende. Nadere omfrandigheden van zijn Icle·
ven vindt men in het mengelwerk van de Vaderltmdfche
Vader/cwdleke LetteroefoLetteroeft·
'f1ingen N. 2. Hij fneuvelde, ten laatfl:e, voor het vaderland ftrijdende, op het bed van eer.
LAR ES, kinderen van LARA en l\URKURlUS
IVIERKURIUS , waren de huis ..
goden der Romei11en,
Romeinen, die mogelijk onder deze benaming hetzelfde,
als de Grieken
Griekm door Heroen , dat is vergode helden, verfl:onden
verfl:onden.•
.Men kan de Lares, over het algemeen, onder de Genieën tellen. Be.
halve derzelver bijzondere befiemming
befl:emming als huisgoden, fionden
fl:onden zij ook
langs de wegen en zelfs in de ([eden;
fl:eden; en van hier, dat men Lares viIlles,
II/es, compita!es, publici, d011lestfci,
domestl"ci, praeftites,
praeflites, familiares, militares,
miJitares,
l1Jf1rifli,
rmtiei en meer anderen had. Zij waren erfelijk, zoodat ie.
l1ulr;"i, rtlstici
der familie de zijne fl:eeds behiefd.
behierd, en werden in was, in de gedaante
van eenen
een en jom~eling, met een hondsvel omhangen, afgebeeld. Men
plaatfl:e
focorum,
plaatfie dezelven rondom den haard, weshalve zij ook genii flcorum,
en dii laterini (omdat de haarden van tigchelfl:eenell
tigcheIfl:eenen gemetfeld wa.
ren) genoemd werden. Dikwijls verwis[elde
verwisCelde men deze huisgoden met
de dii Pmates,
Pl!1tates, waarvan zij echter daarin verfchilden, dat zij van men.
fchelijken , doch de laatfl:e
laatne van goddelijken
goddelijkeIl oorfprong
oorfprollg waren, en
deze alleen binnenshuis vereerd, maar de Lans
Lares ook, zoo als wij
boven aanmerkten, op openbare wegen enz,
weden.
enz. geplaatst werden.
Zij hadden dikwijls, ten bewijze hunner beCchermende magt, eenen
hond naast zich, en werden door de RomeilJen zeer zorgvuldig ver.
eerde Dagelijks goot men eenigell
eenigen wijn voor hen uit, ontfl:ak
omfiak wie.
rook, en verbrande eenig koren; ook van hunne fpij zen zette men
hun in eenen houten Cchotel
elIa) een wèÏnig voor, en verteerde
fchotel (pat
(patelta)
dezelve door het vuur. Op den ecrfl:el1
eerfl:en van Bloeim. p!aatite
p!aatile men
mcn
voor hen groene bloemkranfen, en hing ter eere dcrzclve
derzelve in den
hun heiligen fchoorfl:een
fehoorfl:een eenen grooteren op. Op feestdagen, als.
mede bij plegtige gelegenheden, verGerde
verfierde men hen nog bovendien
met bloemen, en offerde meer wierook dan gewoonlijk. Men bragt
eernelingen der vmchten,
hun almede de eerfielillgen
vnlchten, nu en dan, een zwijn,
lam of kalf, en op [ommige
fOIDlDige tijden ook honig, koeken en druiven.
Kwam de vader des huisgezins van eene reis terug, dlln
dan begroete hij
bet eerst zijne huisgoden, en bragt hun zijn offer.
offer, welk laacfie door
een ieder gefchiedde, wanlleer
wanneer hij eell
een ander huis betrok. Hunne
()penbare feesten droegen den Jlaam
Jlamll van Compitalia.
Behalve de reeds genoemde, ver[chiUende
verCchillende foorten
[oorten van Lares,
Lnres, had
kostilii, welke men offerde,
offerdc, omdat men meen..
men ook Lares hostilii,
de, dat zij den vijand konden afweren; Lans
Lares grtmdulils,
grrmdu/us, die men
vereerde, om dat zij de vruchtbaarheid der zwijnen bevorderen zou.
den, en aan welken men eenen
cenen tempel had toegewijd, en eindeljjk
eindelijk
ook nog L4res 'luerquc-tu!fJlzi,
be'luerquc-tuttll1i, die mis[chien
misCchien de eiken bos[chen
bosCchen be·
fchermden, en volgens fommigen
fommigcn nymfcl1
nymfen geweest zijn,
zjjn, welk(!
welke de fchuts.
go-
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godiuuen
godinnen van een eiken bosch waren, dat zich oudtijds bij
hij de Porta.
Ijuerque
querque tu/kmo
tuliana in Rome bevond.
LARGO. Beteekent in de toonkunst de lnngzaamfie
Inngzaamfle beweging der
tempo's. Een !luk,
fiuk, waar deze tijdmaat boven gefchreven is, moet
kort zijn, omdat het niet wel mogelijk is,
is , om de uiterne
uiterfie oplettendheid, welke tot deszelfs aanhooring vereischt
vereiscIlt wordt
wordt,, lang gaande
te houden.
LA ROCHE (MARIE SOPHIF:)
SOPHIE) werd in Winterm. 1730 te Raufbeu.
J(aufóeu.
ren geboren, waar haar vader, de geneesheer GVTTERMAN,
1'en
GVTTERIIIAN, toen woonde;
doch die zich naderhand van daar naar Augsburg
Attgsburg begaf. Zij huwde aan
den Kenr.Trierfchen kanfelier
kanrelier en !laatsraad
fiaatsraad Lil.
LA ROCHE , van wien zij
echter, na een ongelukkig hnwelijk
huwelijk van ettelijke jaren, weder
w~der gt'.
ge.
fcheiden werd, feden welken tijd zij zich beurtelings te Spiers , Of[enóach,
fenbach, Frankfort aan den Mafn,
Main, en te Schonebeek in het Magdel]"
Magden.
burg[che
burgfche ophield. De gefchiedenis der freule VAN STERN HEIM , door
WIELAND in 1771 uItgegeven, opende haar de letterkundige loop.
loopbaan,
baan. welke zij met MELUSINE'S
MELOSINE'S Zomeravonden be
benoot.
floot. Zonder een
aalllal Romans mede te rekenen , heeft zij door hare Briefe
alllllal
Br;eft mI
on
ROSALIE
ROSALlE tlnd
fmd LINA, gelijk ook door hare Moralifche Erziihlungen
fchriften J inzonderheid onder hare fexe, veel nuts
uuts geilichr.
en andere fchriften.
WIELAND , dien zU
z~j reeds voor haar huwelijk met LA
LA ROCHE bemind
had, bleef genadig
gefiadig haar vriend en raadgever in alle de voorval.
Illlar niet gelukkig leven, dat op den 18 van Sprokkelm.
len van llaar
1807 te Offenbach
Offenóach aan den Moin,
Maill, in het 77Cee
77fte jaar haars ouderdoms,
eindigde.
LAST. (Een) Is eene maat en een gewigt, bijna in iedere aanzien.
koopftad in grootte en zwaarte verfchilIende.
verfchillende. Te Dal1tzig,
Dalltzig, b. 'I.
v.
lijke koopfcad
is een last haring 12 ton,
ton , maar een last zout 18.
18. In Bremen
is een last visch of potasch mede 12 ton, en een last vlas, hennep)
hennep.
enz. 6 fchipponden. In Hamburg heeft een last 3 zoogenoem.
hop euz.
<te
<Ie Wispel,
If'ispel, ieder van 30 fchepels;
fchepcls; doch 83 zulke fchepels maken
Allz(lcrdamsd last uit. In &okholm
Stokholm is een zware last 18
IS en een
een AII~(liJrd(]msclz
ligte 12 fchipponden. In Sakfe en Brandenburg
Brandenóurg maken 72 fchepels
Iigte
last. In Amflerdam
een lase.
AmJlerdam houdt een last tarwe (oude maat) 27 mud.
mud,
ieder van 4
4- fchepels, of ook 36 zak,
zalt, waarvan ieder 3 fchepels bebe.
vat; zijnde volgens de nieuwe Nederlandfche
Nederlnndfche maat go
30 mud, 3 kop
en ruim 8 maatjes.
LATERAN of LATERAAN. (ST.) Een plein in Rome, aldn.
aldus
genoemd naar de oude Romeinfch
Romeinfchee Loteroa1J!che
Lateraal1fche familie, aan welke
hetzelve, lllet
met alle de daarop ftaande gebouwcn,
gebouwen, eot
tot op de regering
tocbehoorde. Deze wreedaardige keizer liet den laatften
laatfteIl
van NERO toebehoorde.
bezitter er van, PLAUTlUS LATERANUS , om het leven brengen, en
maakte zich meester van zijne goederen, waardoor het Lateraanfche
keizerlyk eigendom werd, hetwelk door KONSTANTIJN
KONSTAIXTJJN
paleis een keizcrlyk
tien Grooten aan den paus gefchonken, cn
en door dezen langen tyd bewoond werd. De kerk van den heiligen JOHANNES VAN LA1'~RAN,
LA1'lRAN,
oo <}'"
door
door

216

LAT IJ
IJ N E N.

door den eerften bij dit paleis gefticht, is de blsrchorpelyke van
Van den
paus en de hoofdkerk in Rome, welke, uithoofde vnn derzelver hoo.
ge oudheid, de 11 kerkvergaderingen, die er in gehouden werden.
en hnre
bnre praehdge
prachdge bouworde, boven anderen, opmerking verdient.
Eene prachtige gaanderij, op 24 kolommen rustende, benevens eene
loge cn
en een hek met 11 ftandbeelden,
ft:tndbeelden, verfieren dezen ftatigen.
ftatigen,
grooten tempel, waarvan de voorgevel op ,~ verbazende kolommen.
van de Corintifche
Corinrifche bouworde rust. en welks loge door een gelijk
getal zuilen van granit gedragen wordt. De middelfte zijdeur, welke
met nog 4 anderen tempelwnarts leidt, is v:m brons, en de kerk van
binnen bef[aat
beftaat uit 5 gewelven, die door 335 kolommen gefchraagd
worden. waaronder eenige van granit, van gia/lo
gin/lo en verde tlntico
atJtico gefcbi!.
Tonden
l"ondeu worden. Zij prij la, nevens hare kapellen, met belangrijke fehi!.
derftukleen ; terwijl op het plein zelve eene fraaije, 130 voet hoo.
~e obelisk fcaat
ftaat van rood granit
granÏt met hieroglyphen, aan welker voet
zich
2ich eene fontein bevindt. van waar men de kerk Maria Maggiore
In het verfchiet ziet.
LATIJNEN. Dit bekende overoude volk, dat het Iandfchap Llltiuft
LaU!Jft
Jn
In lfftlië
[t{dië bewoonde,ontfrond
bewoonde,OIltfrond uit eene vermenging van Aboriginers of .11..1j,."zzo's met .Arklldisch.Pe/asgi[che
/Jruzzo's
Arkndisch.Pe/asgi!che en T1"()jollnfche
T1'ojaanfche amammelingen.
affiammelingen. De
oorfprong van deszelf.~ benaming is onzeker; zijnde het
bet 11iet waarfchiJuwaarfchijnlijk, dat dezelve van den koning L.UINus
L.'\TINUS zoude afkomftig zijn. Als de
oudlle van de fabelachtige koningen der LaliJnen noemt
noelDt men JANUS.
SATURNUS,
SATUR.NUS, PICUS en FAllNUS,
FAllNUS. die bij hen te gelijk den rang
r~ng van
goden hadden; doch mogelijk waren deze namen oorfpronkelijk die
van oude :Pelasgifche godheden, welke uit de Pelasgiers tot de Abo,.iginers waren overgekomen. Men meent, dar,
dat, ten tijde van FAUNUS,
HERKU~ES en EVAl'mER
EVANDER onder hen verfchenen zijn,
Z~ll, en dat de laatfle
laatfie den
Aboriginers het letterfchrift, de toonkunst, en andere IJllttige inrig_
inrig.
tingen des burgerlijken leveIls
levens zou geleerd hebben, en ook FAUNU'
jn de regering opgevolgd zijn. De koning L.'1TINus
LilTINus leefde omtrent
60 jaar daarna, en werd door AENEAS
AENE .... s , nadat deze Troje verlaten had,
jn
in de re!erillg opgevolgd. ASCAi\;IUS,
ASCANl us, de zoon des laatflen,
laatflen. bouwde de fiad dlba LOlIga, en maakte haar tot de zetelplaats der La.
tijnfche koningen. Van dit tUdr1ip
tUdl1ip af, tot op dat, w,wrop
W,WfOp Ro~lV.
Ro~lU.
:LUS en Ruws eellen niemven Ihat
naat vormden, is de gcfchiedenis van
Latium,
LatÎum, waarin alle kuningen den bijnaam van SYI.vws
Sn.vlUs voerden.
voerden,
zeer dtlister.
duister. Verkeerde n~jjver omHak tusCchen
tusCchcn dc
de beide yerbroeLatijn(che en Rome nCche
nfche flaten
11aten het vuur des oorIogs, die met
derde LatijnCche
de onderdrukking der Latijnen en de venvo~stil1g
verwoesting runner ho ofdflad
ofdfiad
eindigde. Rome werd nu èe hoofdplaats vnn geheel
gellecI Lotium; ter.
wijl koning SERVJUS d(! L~ti.inen door een vast verbond, dat TAR.
T AR.
e:c: UINIUS
VINIUS S!1PERBUS nog nader poogde toe te h~Jen,
h~len, verecnigde. Dan,
Dan.
na zijne verdrijving, de Latijnm
Latijnen tot eenen
eellen opfland
opfiand tegen Rome heb.
hebbende aansehits[,
aansehitst. ontflond hier uit eeil oorlog, die door de dapper.
heid der Romein:çne
Dictators voor R01fJf
RMJf gehlkkig afii"p,
:lfii~p,
Romein!çne conllJls cn Dict:ttors
\~'2:'1.r'l"a:1r-
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waarop
Wil rop het oude verbond tusfchen de beide volken weder vernieuwd
werd. In het jaar 414 van Rome rees er een nieuwe en veel gevaarlijker
twist tusfchel1
tusfchen de Romeinen en Latiinen,
Lati/nen, welke laatllen
laatfien eenen oor.
[wist
Jog met de Samn;ten
Samniten begonnen, die de eerllen
eerilen ter hulp riepen, Waarwaarvan het gevolg was.
was, dat Latium nu geheel en onmiddellijk onder
Rotndnen geraakte. Later, toen deze bijna de
de heerfchappij der RomEinen
wereld overheerd hadden, beproefden de Latiitlen
Lati/tlen nogmaals, door
bondgenootfchappelijken oorlog, in het
hunne deelneming aan den bondgenootfchappelijkell
jaar 603 van
vnn Rome, de herkrijgmg hunner vrijheid,
vrijheid. hetwelk hun ten
minlle
in zoo verre gelukte, dat hun door de ROll1eÏ1Jen
R01l1eitJen vele hun..
minne iu
Der
lier verlorene voorregten temg gefchonken werden.
LA TIJNSCHE . TAAL. Derzelver oorfpl'on
oorfprongg ligt zeer in het duister, zoo wel uit hoofde van mangel aan fchrifcelijke
fchriftelijke berigten hierom.
trent, als ook, over het algemeen, omdat de vroegere bewoners van
Rome niet in naat
fiaat waren, om over de afkomst hunner .taal
taal een wijsgeerig onderzoek te doen. Zoo veel nogtans fchijnt zeker, dat reeds
in de vroeglle
nlgemeene, llechts in tongval
vroegfie tijden in Italië eene alg~meene,
tanl in zwang moet geweest zijn, welke van de al.
verfchilIende, taal
daar insgelijks heerfchende Griekfche
Criekfche taal, door de zich hier geves.
tigd hebbende Griekfche
Criekfche volkplantingen
volkplamingen ingevoerd, regelen en wetten
ontving. Ook bleef de Latijnfche taal, bij hare volgende verfpreiding over geheel Italië en de verdere veroverde gewesten, altijd nog
zan vele veranderingen onderworpen, vermits het haar zoo wel aan gege.
leerde taalkenners, als aan vaderlandfche fchrijvers ontbrak. Zij werd
meer befchaafd, en verkreeg eene grootere vastigheid, ja onderging
zelfs eene geheele verandering, toen de Romeinen met de Grieken
bekend werden; en van hier, dat men reeds ten tijde van CICERO en
QUINTILlANusde
QUINT1LIANusde oude heilige gezangen der Sn/iers
Safier! lJiet
niet meer verfiond. Men vindt nog fporen van de oude Latijnfche taal in de
wetten der 12 tafelen ; in de fragmenten der oudlle dichters, en
zelfs in de tooneelfpelen van PLAVTUS.
PUVTUS. Zij had, gelijk iedere andere taal, hare tijdvakken, die zij moest doorlonpen , en welke men
grijgewoonlijk in hare kindschheid, jeugd, mannelijken-, bejaarden, en griJzen ouderdom verdeelt. Van hare kindschheid, die men van de vroeg.
fie tijden tot op het
her einde van den eerllen
eerfien Punifchen oorlog uitnrekt,
uitllrekt,
zijn ons te weinig gedenkfinkken overgebleven, om hierover naar
Uv. Al\'DRONICUS.
ANDRONICUS.
eisch te kunnen oordeelen. Hare jeugd begint met LIv.
en loopt tot op den tijd van SULLA, in welk tijdvak NAEVlUS,
NAEVIVS, ENNI~
us, PACUVIUS, ATTIUS, LUCJLIUS,
LUCJLlUs, meest treurfpeldichters, PLAUTUS, TERENTIUS,
TERENTlUS , LUCRETIUS en CATO, van welke laatllen
laatfien de wer.
werken nog gedeeltelijk voorhanden zijn, bloeiden. Haar maunelijke
mannelijke
LUCIVS PLOouderdom loopt van het genoemde tijdvak, waarin LucIVs
TIUS de Latijnfche taal tot het onderwijs der jeugd bezigde,
bezigde. tot
tor op den
dood van AUGUSTUs.
AUGUSTUS. In dezen tijd waren velerlei omllandigheden
omfiandigheden l1a2r
!Ja~r
gnnfiig:
gnnflig: de grootheid vun
van den Romeinfchen
Romcinfcnen tlaat,
fiaat, de toenemende
befchavlng
!1anden, de
berchavlllg van den geest, inzonderheid onder hoogere fianden,
o 5
w:larwaar-
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waardij. welke men aan openbare redevoeringen hechtte, de onder.
onderder fchrijvers van den kant der aanzienlijken en rijken ,
ileuning dcr
waarbij nog kwam de Romeinfche trotschheid, om hunne moedertaal,
tot den hoogl1cn
hoogfl:en trap van in.
in- en
thans die der wereld geworden, to~
uitwendige volkomenheid op te voeren, - dit een
eon en ander deed
voor de Latijn[che
Latijnfche taal, alsmede voor de geheele Romein[che
Romeinfche letterkunde, een tijdvak geboren worden, hetwelk niet ten onregte de
goudm tijd genoemd wordt. CATULLUS, TmuLLU S, PROPERTIUS.
verfierden hetzelve als dichters;
VlRGILlUS, HORATIUS en OVlDlUS verflerden
ASINIUS POLLIO, en anderen, als redenaars;
CICERO, HORTENSIUS, ASJNIUS
HIRTlUS, SALLUSTIUS, CORN. NEPOS en TITUS LIVIJ. CAESAR, A. HIRTIlJS,
us, als gefchiedfchrijvers; CICERO en VITRUVIUS als wijsgeeren en
kunstv.rienden; terwijl M. TER. VARRO als taalkundige beroemd was.
Op dit tijdvak volgde dat van den bejaarden ouderdom der Latijnfche
taal, hetgeen ook wel het zilvere tijdperk genoemd wordt, en van den
CELsUS,
tijd van AUGUSTUS tot op ANTONINUS den Vroomen loopt. CELSUS,
Vi\LERIUS MAKIMUS , POl\IPON. ME LA , M. en
VELL. PATERCULUS, VALERlUS
PLINIUS , QUINTILJANUS,
QUINTILIANUS, CURTlL. SENECA, de oudere en jongere PLINlUS
US, FRONTINUS, TACITUs,
TACITUS, SUETONlUS,
SUETONIUS, FLORUS, GELLIUS en JUSTINUS,
gefchiedfchrijvers uit;
nit; termuntten allen als wijsgeeren, redenaars en gefchiedfehrijvers
ITALIcus, VALEwijl MANILlUS PHAEDRUS, PERSIUS, LUCANUS ,SILIUS ITALJCUS,
FLACCUS, STATIUS , JUVENALIS en MARTIALIS als dichters uit.
RIPS FLAccus,
Latijn_
blonken. Kort op dit tijdvak volgde de grijze ouderdom der Latijn.
fche taal, welke met HONORIUS, of de verwoestir.g
verwoesting van Rome, door
fehe
t10egen thans tOt
de Barbaren, eindigt. Uitlandfche zeden en talen floegen
Wat nog van de
Italië over, en verdrongen of bedorven alles, wat
RomcÏ1ûche leefwijze over was; en derhalve moest ook de LaROlllcÏ!ûche
tijnfche ta:tl fieeds meer en meer van hare vroegere zuiverheid
tijn[che
bevalligheid verliezen. De hand over hand toenemende heer.
en beva1!igheid
fchappij der Barbaren bragt ten laatfl:e een geheel verval in dezelve te weeg; terwijl door de vennenging der overgevoerde Bar_
baarfche talen met het reeds bedorven Latijn (de lingua romana rustica), al1engskens
allengskens nieuwe talen Olltftonden,
Olltfl:onden, zoo als de' Romanifche,
tica).
Provenzalifche, Wallifche, Italiaanfche. Pranfche en Spaanfche, die
alle in de Latijr.fche hare moeder erkennen.
LATIUM, de hoofdprovincie van het oude Italië, was de WOonplaats der Latijnen. Deszelfs grenzen, welke zeer onderfcheiden fchije
Den geweest te zijn, rekent men gewoonlijk, doch misfchieIi nog
veel te uitgenreKt
uitgearekt,, van den Tiber tot aan het voorgebergte CirCir.
ecji (MO/zte
(Mollte Ciri/li);
Ciril!i); doch volgens STRABO zouden in deze tusfehen_
tusfchen_
,eji
Hemikers
ruimte, behalve de Latijnen, nog de RtltIJIers , Volskers , Hernikers
en Aequers gewoond hebben. De eigenlijke omvaug van Latium,
ten tijde der bouwing van Rome, zal dus in middellijn, op zijn
hoogst, 10 mijlen geweest zijn; terwijl de Tiber ten Westen, de
An;o ten Noorden, de berg Algidus tcn
ten Oosten, en de ftad
fiad Ar..
Anjo
(üa, 160 nadien van Rome gelegen, ten Zuiden de grenzen zullen
uit
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llitgemaakt hebben. Naderhand ftrekte
firekte La/ium
Latium zich tot aan de rivier
lütgemaakt
!iris (thans Gorig/kmo) uit; doch bleven de Noordelijke en OosteLiris
oudfie tijden ftond aan de kust, wanlijke grenzen dezelfde. In de oudfte
neer men van den Tibet'
Tiber kwam, een groot bosch van Laurierboomen,
Lnurentum uitftrekte,
uicfirekte, die hiervan harel1
haren
hetwelk zich tot de ftad Laul'entum
omving, gelijk ook naar hetzelve de g~heele landftreek
landfireek Laurennaam ontving,
tinus ager, en de inwoners Lauren/es
Laurentes genoemd werden. Dit bosch
/inus
:lanwezig zijn. geweest.
moet nog ten tijde van keizer COMMODUS aanwezig
fiad Lauren/um,
Lat/rentum, had AENEAS zijn leger opTusCchen den Tiber en de ftad
geflagen, hetwelk den naam van Troja voerde. Ten Oosten van hetzelve, 24l!4 fiadiën
1l:adiën van deze rivier, lag de ftad LouretJlum;
Loure1Jtum; verder
Numicu$, ep
er de bron Juturnfl,
Ju/wno,
op kwam men aan den kleinen vloed Numicus,
en nog meer Oostwaarts, eene halve geographiCche mijl van de zee.
aan de ftad Lavinium
Lnvinium ; terwijl zich aan gene zijde van de rivier
rum
jalU' na
Numicus en de bron Juturna een berg bevond, waarop, 30 ja:ude bouwing van Lavinium, de ftad
fiad Alba
.dlba tonga gellicht
gefiicht werd. Ach.
ter dezelve, naar den kant der Hernikers , lag Aricia; verder opuiterftell Noord-oostelijken hoek van Latium,
Ln!ium, de
waarts, in den uiterften
fiad Praeneste
Praeneste,, doch ten Noorden de ftad Tibur, en tusfchen
tusCchen deze
ftad
beide ftedell en Rome bevonden zich Gabii
Gabi; en Tuscu/um. AlIe
Alle de.
eerfce kolonie
ze !leden waren volkplantingen van A/ba tonga, en de eerfte
der Romeinen was Ostica, benedenwaarts Rome. De rivieren van
Llltium waren: de Tiber, Lyris,
Lyris. Anio, Numicus,
Numicus. Ufens, AmtJfenus
Amafenus
Latium
Almo. De Ufens ftroomde door de van ouds beroemde PontiJnPontijn.
en A/ma.
moerasCen,, behalve welke Latium ook nog eenige meren
fche moerasfen
had, waarvan het Lacus Regillus bijzonder vermaard is. De bergen
Lutlutll waren, behalve eenige weinige, b. v. de A/banifthe
AlbtJnifthe
van Latium
berg en de A/gidus. niet meer dan heuvels. De ftad
fiad draagt tegen..
tegenwoordig den naam van Patrimonium Petri.
G,'iekm LETO of LATO, de godin van den
LATONA. Bij de G,"ieken
nacht, en van alles, wat in het verborgene gefchiedt. Volgens oude~
oude:WilS zij de dochter van SATURNUS; doch nieuwere
re fabeldichters WilS
houden haar voor de dochter van CHAOS en PHEBE. Zij werd door
eenen
onverzoelllijken
JUPITER bemind, waarover JUNO haar met zulk een
en onverzoenlijken
baat vervolgde, dat bij
haat
hij haar uit den hemel verdreef, en de aarde bezwoer, om haar nergens eenige fchuilplaats te verleen en. Dan, NEp..
za:!k aan, liet het eiland De/os uit den Archi.
TUNUS trok zich har~
hare za!!k
pel oprijzen, en ontving haar. hier onder de gedaante van eenen
wachtel. Hier bragt zij , bij JUPITER, DIANA en ApOLLO voort, en
moest langèn
langen tijd, onder groote verdrietelijkheden, op aarde rondzwerven. Eindelijk werd zij weder onder de goden opgenomen
opgenomen,~
en genoot, inzonderheid in Lycië
Lj'cië en op De/os, veel eerbewijs. Zij
wordt als eene Cchoone zuigende vrouw afgebeeld, met ApOLLO
aan de borst, en DIANA aan
ann de hand.
LAUCHSTADT. Een klein fiadje in het voormalig flift
ftift Mol'fo.
Mllrfo.
burg, ruilD
700 inwoners bevanende,
milU ;00
bevattende, werwaarts
wenvaarts zich de~ zomers,
zomers.
uit~
uit·

UI>
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aithoofde van het beroemde bad, betwelk aldaar gevonden wordt.
vele aanzienlij
aanzienlijke
ke perfonen en gezelfchappen begeven, welke laatlle.
Inzonderheid des zondags, uit alle nabijliggende groote en kleine
plaatfen , zich aldaar verzamelen, om zich te verlustigen. Een kwar.
der
ligc het aanzienlijk dorp [(fein-Laucl1jladf.
{{fein-Loucl1Jlodt.
tier uurs van dit Hadje ligt
LAUDON. (GIDEON
,'ri/heer van)
(GIDEON ERNST "rijheel'
VOll) Deze verdienllelijke
flot Tootzen, in Uffiantl
Lijfiantl
krijgsheld werd in het jaar 1716, op het adelijk !lot
geboren. In zijn 16de jaar trad hij reeds als kadet
kadee in RuslifChen
Rusfifchen
dienst, en woonde de beide veldtogten der twee volgende jaren tegen
Polen, gelijk ook de belegering en verovering van Dantzig
Dan/zig in 1734,
J 734,
het innemen 'der vesting OczaleOIll
Oczt1koUi in 1738, en van Choczim en de
Jasfy, met het overige gedeelte van Moravië, in het volgende
ftad
fiad Jnsfy.
jaar bij. Na het eindigen van den Turkfchen oorlog, langs onderovertIe. luitemmt opgeklommen.
lcheidene graden tot den rang van overlle.
Rusfifchen dienst ; bood, bij het uitbaraen van den
verliet hij den 1l..usfifchen
Silezifchen oorlog aan FREDERIK IJ vruchteloos zijnen dienst aau,
en ging Daar
Daaf Weenen, waar hij toevallig met den overfien TRENK be.
kend werd , onder wiens korps hij eenigen tijd diende.
diende, zonder
zich aan zijne ruwe en onbillijke gedragingen fchllldig
fchllidig te maken.
mal.en.
Door den vrede van Aken buiten dienst
diensc g-eraakt, legde hij zich gefia.
dig toe
eoe op de beoefening van alle krijskundige wetenfchappen.
wetenfchappen, en
Jas met alle oplettendheid de veldtogten en krijgsbedrijven der vroe·
'-'roe.
gere en latere helden.
hec LiC(111ef'
LiC(111ef'
helden, tot dat hij eindelijk als majoor bij het
grens-regiment in Kt'oatië
K1'oatië geplaatst werd.
De zevenjarige oorlog baande aan LAUDON den weg tot hooger
roem, en bezorgde hem eene plaats van overJ1:e-luitenant
overfie-Iuitenant bij de
Kronlen.
Kroalen. Hij vervolgde den van Praag vlllgtenden vijand; bragt
hem aanmerkelijke nadeelen toe. en verwierf door zijne uitllekende
uicllekende
geheelen
bekwaamheid in den kleinen oorlog de hoogachting van den gell(~elen
fiaf,
finf, benevens de orde van MARIA THERESIA, met het groot kruis
derzelve. In 1759 werd hij door deze vorftin tot generaal veldtuig.
meester
meeseer aangefreld.
aangefreld, welke bijzondere onderfcheiding hij ook verdiende; want hij was het.
het, die bij Olmutz
Otmutz het n:mzienlijk
annzienlijk Pruisfifche
krijgsbehoefeen , bijna geheel, weg nam,
transport val1 levens- en krijgsbehoeften
waardoor het beleg der ft~d moest worden opgeheven; die in 1759 bij
Kumzersdorf.
KUnlzersdorf, terwijl de RusfeIl reeds vloden, alleen de overwinning
behaalde, en Prtlisfen
Pruisfen hier eene gevoelige neep cocbragt;
tocbragt; die aan het
deszelfs
zelfs
plan tot het overvallen van Hochkirche11 , zoo wel als aan des
roemrijke uitvoering.
uitvoering, een aanmerkelijk deel had; die in lio6
1706 Glnt%
Glnt'Z
(tormènderhand veroverde. en in 1761 de belangrijke vesting
vescing Sweid.
f1Ïlz.
flitz. in den nacht overviel, en binnen weinige uren vermeesterde.
Na het eindigen van den zevenjarigen oorlog, bragt hij den tijd grootendeels op zijn landgoed Habersdorf, bij !Péenm,
!Peenm, door: hij verkreeg de waardigheid eens rijks-vrijheers.
rijks-vrijheers, en werd bij het uitbarften
1ï78, tot veldm:l:lrfchalk
vcldm:l:lrfchalk ver.
vcr.
van den Beijcrfchen fuccesfie-oorlog, in 1i78,
'evC!1.
'fVU. De helft dcr
der legers (tond onder zijn bevel, en hij belette-
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d~. gedurende dezen geheelen krijg, den Pruis{tm,
Pruis{efl, om iets van be.
de.
genoten vrede genoot LAU
LauDoN
eeni...
lollig te ondernemen. Na den gefloten
DON eeni
tusfchen Oost~IJr;ji:
Ooste'lrij~
ge jaren rust, tot dat de verfchrikkelijke oorlog tllsfchen
en de Turken in 1788 uitbrak. Hij verkreeg het opp~rbevel ovet
het leger, dat bij Kroatië en Slavonië
Slayonië ftond; 110eg,
!loeg, onmiddellijk
vestingelt
na zijne aankomst bij hetzelve, den vijand; veroverde de vestingeIt
Noy; en Berbix, en werd in 1789 opperbevelhebber valt
DubicUl, Nov;
het hoofdleger bij Seml"l, hetwelk tot nu toe veel geleden had.
LauDoN voerde hier als grijsaard
doch thans begon te zegepralen. LAUDON
l:mtfte ~ maar ook zijn grootfte,
grootfee , meesterftuk
rneescerftuk uit. Hij floeg
!loeg delt
zijn I:;atfte
Berfstm. des genoemden jaars het beleg voor Belgrado, de
15 van HerfstIn.
Tl11'kfchen rijks; floot
!loot de vesting volkomen in; l10eg
lloeg
voormuur des Tl1I'kfchel1
dc de voorCteden,
voorfteden, en rigtte
alle uitvallen manmoedig af; bemagti 5de
Had.
een nooit gehoord kanonvuur tegen de bijna onbedwingeliJke ftad.
die zich eindelijk den 9den van Wijnm. aan hem overgaf. Toen de
Prz:isfel1,
Prz:is{el1, in 179:),
179~, Oostenrifk gewapenderhand tot vrede wilden nood.
noodLAUDON tot aanvoerder der in Boheme, Moravië
Morm'ië en Ga/zaken, werd L!\UDON
lid?!
al ware ook de vrede
lidi! bijeen trekkende troepen bcftemd:
beftemd: dan,
dan talware
niet gevolgd, zouden nogthans de lauweren, door hem bij Be/gra.
[derf in het hoofd.
hoofddo geplukt, zijne laatfte geweest zijn; want hij fderf
Neulit[chein in lIforavië, den 14den van Hooim. 1790,
li90, aan
kwartier te Neutit[chein
opftOppin.~ van het water, in den ouderdom van 7'~ jaar.
eene opftOppill.~
LAUDO:'<' was buiten twijfel een der grootrte
groocrte vcldheeren
veldheeren zijner
LAUDO~
eeuw. Hij, die in tijden van vrede als een feil ingetOgen landman
gelijk een blikfemftraal, naar het veld.
veld, wanneer hij
ieefde, vloog, gelUk
Hij was langzaam in het ontlVerpen zijner plans;
pians ;
geroepen werd. Bij
doch voerde dezelv\!n met eene onrcuimi~heid uit, welke alle hind~l'palen ter nedervelde. Zoo onverbiddelijk ftreng hij ten aanzien
der krijgstucht onder zijn leger was. zoo weinig plaagde hij het.
foIdaten.
zelve met ondoelmatige kleinigheden. Hij werd door zijne foldalen.
llag, openlijk vermelde.
vermelde •
wier dapperheid hij, na iederen gewonnen flag,
algemeen bemind, en , onder zijne banieren, hielden zij zich voor
onverwiuneliJk. Hij beoefende het karakter der tegen hem firijdende
onverwinnelijk.
veldheeren
veldheer
en uit hun gedrag, en raadde dikwijls hunne ontwerpen.
weshalve hem ook zelfs zijne vijanden den fchranderen LAUDON
noemden. Ondertusfchen was eene onverzettelijke tegen woordigheid
benuit
van geest, gepaard met het vermogen, om fpoedig tot een belluit
karakter, waardoor hij geheel onon.
te komen, de hoofdtrek van zijn karakter.
voorziene gebeurtenisfen ,• op het oo~enblik, ten zijnen voordeele
wist te bezigen. Voor het overige moeten wij hier nog aanmerken,
dat keizer JOSEPH, na de verovering van Belgrado, uit de Oostenfche familie. kas , de groote aer van de Therejia-orde, geheel uit bril.
befl:aande. aan dezen held ter belooning toezond, met vrijJanten befl:aande,
heid tevens, om dezelve op zijne borst te mogen dragen: een voorregt, hetwelk alleen aan den grootmeester dezer orde en dus alleert
hoo:d vall het Oostenrijkrche
Oostenrijkfche hu;s, toekwam. Na den dood
a1n het hoo~d
V211
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:l!U
~2~

L A U 1t
R A. -

L A U S I T Z.

frer door het hof weder Voor 5°,000 gu1 4
van LAUDON werd deze fier
dens ingekocht. Vroeger w~s reeds de beeldtenis van dezen held,
uit kararisch marmer gehouwen, en van een gepast bijfchrift voor·
zien, in het gebouw van den hofkrijgsraad geplaatst geworden.
iien,
LAURA. (Zie: PETRARCHA.)
boo.
LAURIERBOOM. Deze behoort onder de vruchtdragende boa.
men. Schoon zijne vruchten bij ons zelden rijp worden, is hij nog.
tans wegens zijne fraaije en altijd groene bladen een Gerand
fiera:1.d der hoven. Men vindt er verCcheidene
ver[cheidene Coorten
[oonen van, als: de gemeene Lauloof, en de wilde
rierboom met breede bladen; eene foort met dun loof.
eenigzin5 breed en
Laurierboom, wiens bladen, nog jong zijnde, eenigzins
zijn, doch, ouder geworden zijnde, fmaller worden, en lilcer
II1Cer
rond zijn.
fpits toeloopen;
toelOöpen; voorts aan de regter zijde glad, en de andere zijde
écnigermate ruig zijn. Hiertoe
èenigermate
Hierroe zou men ook kunnen brengen den
Laurier-kerfenboom;
Lauricr-kerfenboom; hebbende fraaije, breede glinlterende
glin!terende bladen,
nict zeer ongelijk
ongelijl{ aan d'J
diJ kerîen is. Deze boornen
boomen
en wiens vrucht niet
worden voortgeplant of door de vrucht,die in de aarde wordt gefioken,
froken, of door loten, welke uit den wortel fpruiten;
rpruiten; doch die de
minfre 4 vingers diep
dikte van eenen duim moeten hebben, en ten minfie
boomen,
fchoon
en , fehoon
in goede, vette aarde gezet worden, alzoo deze boom
befrand
overal groeijende , eenen zoodanigen grond beminnen. Niet beiland
mOeten zij in tijds uit de opene lucht
lncht genomen, en
regen de koude, lilOeten
om ze te beter te bewaren, in vierkante bakken gezet worden.
LAUSANNE. Eene aangename fiad,
frad, op drie heuvels, de hoofd.
frad van het kanton Waadltmd (pays de Yaud),
Vaud), in Zwitferltmd.
Zwitferltmd,
fiad
ecn
een half uur van het meer van Geneve liggende. Zij had feden
federt 1536
J536
een Gymnajillm,
Gymnajium, hetwelk ia 1806 tot eene hooge fchool, mee
14 boogleeraren en eellen
eenen Rector, verheven werd; ook zijn er vele
14opvoedingshuizen , en meer dan 10,000 inwoners. De goud. en zilverwerkers, gelijk ook de vele boekdrultkerijen,
boekdrunetijen , die er voorheen
waren, zijn in de jong!le
jongfre tijden aanmerkelijk
a:lnmerkelijk velminderd. De !lad
Ilad
verbouw..
heeft ettelijke fabrijken, en drijft eenigen handel in eigen verbouw4
de wijnen; doch inzonderheid vinden de ingezetenen hun be
bellaan
!laan door
de vreemdelingen, die, zoo uithoofde harer fchoone
[choone iigging,
iigging,alS'
aIS' om
Fran[che taal en den gezelfchappelijken toon der befchaafbefchaaf.
zich in de Franfche
de wereld te volmaken, uit alle landen van Europa derwaarts komen.
dl!
Men vindt er vele boek.
boek- en kunstverzamelingen van bijzondere perfonen; ook heeft men er uitnmntende
uitnJtll1tende wandelingen. Laufanne
Lau/tinne !lond
frond
Beril, welks landvoogd op het bisCchoppe.
bis[choppe_
eertijds onder het kanton Bern,
het
lijk Oot zijn verblijf hield, en over het geheele omliggende land hct
gebied voerde; houdende de bisfchop, die in 1716
1716 tot rijksvorst
Ilad den hervormden godsdienst aannam,
aannam t
verheven werd, federt de !lad
Lau/allne, maar te FreyburIJ.
Freybur/?
zijnen zetel niet meer te Laufanne,
het oudtijds Sla·
SlaLAUSITZ of LAUSNITZ is de benaming van l1et
Yifche, thans Duit[che I:md,
land, dat ten Oosten aan Silezië, ten ZuiZui.
"ifche,
BI)/zeme, ten Westen aan 1I1eiszm
lIieiszm cn
en den Sakfi[chClI
Snkfifchcn keur.
keurden aan Boheme,
kreits.
kreits,
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kreits,
krei
ts, en ten Noorden aan de mark Brandenburg
Brandmhurg grenst. Het wordt
in de appel'
Opper - Laujitz,
LauJitz, cf het Zuidelijke, en Neder.Laufttz,
Neder-Laufitz, of het
Lau.
Noordelijke gedeelte onderfcheiden, offchoon de Wendifche naam Laufttz,
fitz, een marsland beteekenende , tot in de 15de
ISde eeuw alleen aan
Neder-Laufitz eigen was, en ook alleen past. OptJer-Laujitz
Neder-Laujitz
Opper-Laufitz had vall
van
oudsher geenen
geen en bijzonderen 11aam,
naam, maar werd later de Zes landen til
en
jleden genoemd. Hetz"lve
fteden
Hetzelve levert eene bekoorlijke afwisreling
afwisfeling van ber~
gen en dalen, en overal kenmerken van welvaart op. De vee.
teelt is er vrij aanzienlijk, zoo als ook de vlasbouw; doch de kareribouw
reribotlw is voor de ongemeen fterke
i1:erke bwolking
bsvolking nit:t
ni!!t toereikende:
de bergen en de Noord-westeiijke 11reken
fireken leveren overvloed aan
hout op. Men heefc
heefe in Opper-Laujitz vele bloeijende fabrijken
fabrijken,t
waaronder de linnen-weverjjen,
fijnf1:e foonen
foorten vervaardigen,
linnen-weverijen, die de fijn!1e
de belangrijldie
belangrijkne zijn. Bovendien vindt men ook laken- en andere fabrij ken van wolle 110ffen
fioffen (die echter oudtijds aanzienlijker waren),
alsmede katoen-fabrijken, die nog van veel belang zijn. Bautzen,
Boutzen ,
Görlitz en Zit/au zijn de voornaamfte
voornnamll:e 11eden
fieden in de Opper-Lausitz.
Nedcr-Lausitz,
Nedel'-Lotlsitz, een boschrijk • door verfcheidene
ver fcheidene rivieren en klei11e
ne meren doorfneden
doorfileden land, waarin moerasfen en
cn zandgronden el~
kander afwisfelen,
afwisfeJen, is minder gun!1ig
gUI1!1ig voor den landbouw; doch levert uitmuntend ooft, hout, wild en visch in overvloed op. Ook
hier zijn de linnen-fabrijken
Iinnen-fabrijken de belangrijcte.
be!angrij{te. Lubbe!)
Lt/bbell is de aanzienaanzien"
lijldl:e
lijkf1:c 11ad
!1ad dezes lands, waarin nogrhans niet ééne zoo wel varende
11ad,
Opper-Laujitzgevonden wordt.
fiad, als in de Opper-Lm!{ttzgevonden
Lal/jitzeil fdat
fchat men
lll~n op een
('en half millioen
De bevolking der beide Laufttzel1
menrchen.
menfchen. De Sorbifche {Venden
Irenden,, die in de (de
7de eeuw van deze landen bezit namen, maken nog het meerder getal dei"
der landbewollers
landbewoners uit.
Zij onderfcheiden zich door eelle
eene bijzpndere
bijzondere kleederdragt, en hebben
nog den ouden nationalen haat tegel1
tegen de Dttitfcl1ers
Dttitfchers behouden, welke
Il:eden wonen. De 'Vendifche
Wendifche
laatl1e,
da:lrcmegen, alleen in de f1:eden
laatlle, daarentegen,
fpraak is, in Opper- en Neder-Laufitz verfchilIend, en zeer moeijelijk
om te verfl:aan.
verll:aan.
De beide Loufi/zen
LOllfitzen werden in de 14de
I4de eeuw, in het koningrijk
Boheme ingelijfd; doch in 1620 door keizer FERDINAND II aan
Bolzeme
]OHANN
JOHANN GEORGE I, keurvorst van Sakfe.
Sak!e, verpand. en eindelijk in
Îll
1635, door het 1"eCeS
,'eces van Praag, volkomen afge11a311,
afge!1aan, welke afll:and
aff1:and
ook bij den Westphaalfchen vrede bekrachtigd werd"
werd, Sedert was
Sakfe in het bezit van beide landen; doch moest het na den roemrijken veldrogt
veldtogt van 1813, voor 's konings ftandvastige aankleving aan
de!1 Franfchen keizer NAPOLEON, door gewigtige land-affianden
land-afll:anden boeten, en werden den vorst, bij de onderhandelingen te Weenen wetten voorge fchreven, waaraan hij zich moest onderwerpen. De lig, welke Silezië met de Elbe vereenigt,
ging der beide Laufitzen ,welke
moest natuurlijk Pruisfen op derzelver aanwinst doen denken; gelijk dan ook niet alleen de geheele Neder-Lausitz,
Nedel'-Lausitz, met 143,921
143,9Z 1 zielen, maar ook het grootlle
groot!1e gedeelte van den Opper-Lallsitz.
Opper-Lausitz. met
15 1,560

LAVATElt.
LAVA
'TElt. (J. K.)
LAUTERBUNN. 151560
151560 zielen, mee
met Pruisfm werd vereenigd; blijvende alleen he(
Zuidelijk gedeelte van het laatlle, met de fieden
fteden Ziltau,
Zittatl, Lobl1t1.
Lohllu.
Eautzen en Call1et1Z,
Call1et/z, met eene bevolking van !Joo,OOO
200,000 inwoners.
Bl1utzen
aan Sak[e,
Sakfe, alwaar het nu de Lausitzer kreits uitmaakt; terwijl
pruisfcn zUne
Pruisfcn
zijne hiervan aangewonnen landen met de provincien
Silezië, Bt
(J11denó rg l enz. vereenigd heeft. IntusCchen
Bt"al1denó
Incusfchen heeft de
Prtlisfen
LaufitzeIl
koning van Pruis
[en den titel van markgraaf der beide Lau[itzen
aangenomen; doch noemt zich de koning van SakJe
Sakft markgraaf van
Opper-lau
{i/z.
Opper-Iat/fitz.
LA UT ER BUNN, een ZwitCersch
Zwitfersch dorp, in een klein dal;
dal t in het
DuitCche
Duitfche gedeelte van het kanton Bern gelegen, is beroemd wegens
den waterval, de Staubóacn
St(1ubbach genoemd, die van eene hoogte van
9 2z5 voet naaf
naar beneden fiort.
!tort. Het hekoorlijk
bekoorlijk dal, waa~jn
waa,in het dorp
ligt, worde
opga:mde rotCen,
rotfen , ter hoogee
hoogte van 1000 voet,
voet"
wordt door lijnregt opgaande
bepaald, en in her
het verCchiet
verfchiet door eeuwige fneeuwbergen ingefloten.
ingelloten.
De Stauhhadt
Stauhhadl fiort
!tort van eene dezer roeCen
rorfen naar beneden, en haar
300 voet gevallen is, verfioven.
verlloven. Het dorp.
water is reeds, nadat het 300
flechts
fleents 2,500 voet boven de oppervlakte der zee liggende, is zeer
vruchtbaar.
LAV.<\. (Zie: VUURSPUWENDE
VUuRSPUWENDE BERGEN.)
LAVATER (JOIIANN
(JOHANN IC~sPAR)
KASPAR) werd in Slagtm.
Slllgnu. 1741 te Zu
Zu...
riclt
riek geboren, waar zijn vader als geneeshel'r
geneesheE'r en een braaf burger in
achting
lichting fiond.
l1ond. Reeds vroeg
vro~g nam zijn hart eene godsdienfiige rigting"
rigting;
behoef.
het lezen van den Bijbel en het gebed werd voor hem eene behoefte, en reeds als leerling, in de lagere klasfen van het Gymllafium
Gyt1l11afium...
deed hij waarnemingen
waurnemingen omtrent de verhooring zijner meest bepaalde
Meel'
gebeden, waarmede het echter meestal zeer natuurlijk toeging. Meer
aanmerkelUk
üi de hoogere
noogere klasfen ..,
aanmerkel~jk ontwikkelde zich zijn geest in
waar hij het onderw~js
ondcrw~js van BREITINGER en Bonm:R
BOD~1ER genoot. Van
zijne vroege jeugd af eene
eelle fierke
ilerke neiging voor den geestelijken tland
fiand
aan den dag gelegd hebbende, werd dezelve naderhand, door de naau.
naauwe vriendrchap
vriendfchap met verfcheirlene
verfcheidene edele jongelingen, uit de beroemdfie
beroemd!te
Zuric1zer familien, HEss
HESS en FUSZLI,
FUSZLI, gevoed. Onloochenbaar was zijn_
zijn,
fchoon fomtijds te ver getrokken, ijver voor alles
alles,1 wat hij voor
waarheid erkende.
erkende, zoowel als zijne kloekmoedige tegentlreving
tegen!treving van
alle foort van dwingelandij en onverdraagzaamheid, voor welke hem
geen offer te zwaar was. Onvergetelijk is , ten aanzien van het laatfle,
l1e, in de jaarboe!\en
jaarboc!<en van Zurich
Zuric1t zijne, met zijnen vriend FuszLl
FUSZLJ
(naderhand beroemd fchilder in Engeland) eerst naamlooze, en naderhand openlijke gedane aanklagte tegen den landvoogd GREBEL
GREBEL...
wiens onderdrukkingen en onregtvaardigheden hij, in fpijt
fp~it van alle
a2nzielllijke
a2nziellliJke betrekkingen en magtige befcherming des booswichts ,.•
onbewimpeld ten toon {lelde.
fielde.
LAVATER was godgeleerde, zielzorger en predikant.
predikant, eerst valt
van
het weeshuis, en federt 1778 diaken en leeraar bij de St. Petershlerl.
kerk
kerk,, en werkte als zoodallig
zoodanig in de laatfie
laat!te helft der vorige eeaw
door
t'l4
''14
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door leer en voorbeeld, door fchriften en mondelinge gefprekkeu,
gefprekkell,
naar zoo vele buten.
bmen. en met zoo vele fnelheid, dat
dae hij, alleen uit
fChool, opmerking
dien hoofde en als opperhoofd eener eigene fchool,
verdient. Grondige taalkennis, echter, en eene daarop gebouwde
gezuiverde uitlegkunde, bezat hij niet, waaraan voornamelijk zijne
leerfteIlig vak
buitenfporige
buiteofporige gezigcen
gezigten en wondervo!le flellingen, in het leerftellig
en de bijbel'lerklaring, moeten worden wegefchreven.
toegefchreven. Men herinneflechts zijne preken over hec'beftaan
het'beftaan Vtm
re zich hier ilechts
van den Duivel, en
fFimderen, waarvan hij nogthans
zijn beweerde omtrent het geloof in lPimderen,
in
jn latere jaren fchijnt terug gekomen te zijn. Intusfchen
Intilsfchen behelzen ziJzIJzUlle Uitzigten in d4
ne geestvolle en diep doordachte fchriften, zUne
eeuwigheid, zijn JEZUS jJfesfias, zijn PONTIUS PILATUS, zijlle
zijne BeBe'"
[chouwingen over de gewigtigfle plaaffen
plaaifen der Evangelien
Evange/ien , en zijne
Handbijbel
HandbiJbel een en fchat
fch:lt van menfchenkennis, en diepe blikken in de
verborgenfte
verborgenfre plooijen van het l;'enfchelijk
menfchelijk hart, waarbij hij dikwijls
gevoelde, hetgeen de geleerdfre uitlegkundige naauweJijks
naauwelijks doorgrondde.
Als zielbezorger maakte LAVATER zich van zijne geloofsgenooten
en was in hunne hemelfche en aardü:he belangen
geheel meester, eu
derzelver raadgever en wegwijzer. Niet
Niee alleen was hij dit voor zijne
rlerzelver
eigene gemeente, maar ook voor duizenden buiten dezelve. Aan het
meer van Geneve en aan de Belt omhefte zijne vrijfpraak de belaste gefcllOld; en van den vromen Zuricher landman tot
moederen van hunne fcllUld;
de visrchers
visfchers in Bremen, voor welke hij het roerend visfchers·lied
visfchers·Iied dichte, alsmede van de vrouw des minisrers
ministers in Koppenhflge,
Koppenhage, omving hij de
ondubbelzinnigfre
ondubbelzinnigfce blijken van erkentenis. Schier dagelijks zond hij
gefchrevene' en gedrukte vermaningen en hartsverligtingen
harrsverligringen aan alle zijne geloovigen, in honderderlei gedaanten en bekleedfels , en drong met
nadruk op zelf-onderzoek, en het aanleggen van geheime dagboeken
over zich zelven aan, waartoe hij in zijn geheim Dagboek, en in ve.
Ie bijvoegfelen tot
toe hetzelve, onder den titel: Nadenken
Nadmken over mij
miJ ae/..
'Yen enz. voorfchrifren ter naarvolging aan zijne aanhangers gaf. Er
was geen
ge eu fcand of ouderdom, waarvoor hij niet bijzondere boeken ter
[richting gefchreven, of als htJndfchrift
lumdfchrift voor FrietJden
J7rielJden in het licht
Jicht
ftichting
-gegeven
-gege'ven heeft. Men vindt er onder: Zedenboekje voor het gezin;
Zokboekje voor DIenstboden;
Zakboekje
Dienstboden; Christelijk
ChristeliJk handboekje voor Kinderen;
Brieven aan
aon Jongelingen enz.
Briel'en
Als predikant vertoont zich zijn talent met den meesten luister.
Zijne uitgieting des harte, .met
met de zalving in fcem,
ftem, gelaatstrekken en
gebaarden vooregebragt, was onwederfcaanbaar; doch ook hier fleep.
te zijn ijver, en eene veel te weinig beteugelde verbeeldingskracht,
hem maar al te dikwijls tot wanvoegelijkheden weg, welke de onaangenamfte indrukken konden veroorzaken. Met dir alles zoude uit
de reeds afzonderlijk gedrukte, en door hem bijeengebragte, leerredenen nog
110g wel eene uitgezochte verzameling te maken zUn. Gelukkiger
vielen vele zijner geestelijke liederen uit, voornamelijk die, waarbij
eelle
eene parabel, of eene zeer bijzondere aanleiding ten
ren grondflage lig~.
ALGEMEEN WOORDENB. IV.
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Ondertusrchen fteunt zijn grootrte
grootfte roem, inzonderheid buiten 's lands
veel minder op zUne
zijne geestelijke en kerkelijke werkzaamheid, dan op
~jjne fterke zucht voor de gelaatkunde, waarvan hij geheel doortrok.
zijne
ken was. Het prachtwerk zijner Phyfiognomifche Fragmenten fpeelt
in de gefchiedcnis
gefchiedenis der Duitfche letterkunde en kunst eene eigene.
eigene,
veel beduidende rol; is in alle befchaafde talen van Europa overge!i:eeds een rijke fchat van vernuftige zamenvoegingell,
zamenvoegingen, fijzet, en zal fteeds
ne befchouwingen.
befchouwingen, en zeldzame blikken in de menschmensch. en karakkarak.
terkunde blijven, en ook daardoor voor de Duitfche letterkunde
onvergetelijk zijn, vermits eene menigte van uuitdrukkingen
itdrukkillgen en wenweudingen.
dingen, welke LAVATER
LAvATER in den drang zijner geestelijke barensbaremIween voortbl'agt,
voortbragt, federt in het gemeene leven overgegaan. en
voor den rijkdom en de bevalligheid der Duitfche taal zeer weldadig geweest zijn.
LAVATER
LA V ATER bezat in de teekenkunst alleen eene natuurlijke bedreven.
heid. Intusfchen teek ende hij voor een bloot liefhebber zeer dragelijk,
en had, inzonderheid nadat hij als gelaatkundige was opgetreden, uit alle oorden en landen zoo vele afbeeldfels , voornamelijk portretten.
portretten,
bekomen. en van doorreizende vreemdelingen, die hem bezochten,
zoo velerlei uit hunne portefeuilles ontvangen, dat ook wel een veel
middelmatiger kop, dan de vurige ziener, door het veelvuldig befchollwen
fchouwen en over en weer fpreken, eene zekere mate van kennis
in dit vak, en een gevoel van het betere en flechtere had moeten
verkrijgen; doch ook hier was zijne toomelooze
tOOIneloaze verbeeldingskracht
maar al te dikwijls tot zijn nadeel bezig, en deed hem daar fchoonheden en beweeggronden ontdekken, waar geen onpartijdige dezelve
immer vinden kon.
Bij het uitbarsten der omwenteling in Zwitferland behoorde LA13iJ
VATER onder die verftandigen
VATER
verfiandigen en braven , die haar uiteinde voorzagen, en zich onder het gewoel der ftrijdende
firijdende partijen vrij en onberispelijk wisten
wis[en llaande te houden. Zoo wel op den kanfel als onder het volk fprak hij met eene fioutmoedigheid,
ftommoedigheid, welke alleen eene
echte zucht voor regt en vaderland kan inboezemen; en Zuricft
Zur;cft
lIeeft
heeft aan hem zijne eer en rust
ruSt te danken. Nog onder de onderdrukking van het Fransch befluur,
beauur, in J 798,
79B, bezat hij den moed,
om den directeur REUfiEL,
REUBEL , bij een vertoog, door hem zelven onderteekent , wegens Fmnkr(jks
Frankri.iks fchandelijk gedrag omtrent Zwitferland,
feherp antwoord, maar
tot rekenfchap
reken fc hap te vorderen, waarop wel een fcherp
niets gevaarlijks, voor hem volgde. Hij hield intllsfchen
intl1sfchen niet op,
voor regt en orde te fpreken, en de willekeur der gebiedvoeders openlijk ten toon te !lellen,
nellen, toen hij eindelijk, gedurende eene fmartelijke
doeh ook eerlang ontziekte, naar Bazel in ballingfchap gezonden, doch
f1agen
Dagen werd. 111
In ZlIrich
Zurich terug gekomen, zettede hij zijne ambtsbevaclerlandfchen ijver voort, toen hij daarin
zigheden !Uet
met dCllzelfdcn
denzelfden vaderland[ehen
eindelijk, op eene verfchrikkelijke wijze J geaoord werd. Bij den intogt van ill'asfeu4
jy[asfima in Zuricn,
Zurich, in Herfstm. 1799, werd hij, terwijl hij
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firant bezig was, om de foldaten
folduten te verkwikken, door cenen
eenen
op nraat
geCcholen, uan
aan welke wOl}d
wOr).d hij
grenadier, verraderlijk, door de zijde ge[cholell,
~den van Louwm. 1801 overleed. Op zijn ziekbed fchr.eef
fchreef hij
den 2den
de Gefohiedenis zijner ballillgji:hap; SAULUS en PAULUS, een Christeanderen ook den merkwaar.
merk waar.
lijk gedicht; een aantal brieven, onder linderen
STOLBERG , over zijne geloofsverandering , en zijne Ode:
digen aan STOLnERG,
einde der 18de
wel!te ond::r zijne voorrrelfe·
voortrelfeZurich aan het eilde
I8de eeuw, wel!{e
lijkfl:e dicht!1:ukken
dichtfl:ukken vun
van die fDOrt
foort hehoort. Zijne Ode: Zuricll aan
der 19de eeuw, was zijn zwanenzang.
hel begin del'
LilVilTER
LAVATER , hoe dweepziek ook, bezat een zedelijk goed karakter,
waarvan geloof en liefde de grondtrekken uitmaakten. Voor vriend.
fchap, vaderland, menfchenmcnfchen- en broederliefde was zijn hart volkomen
krachtbetoon , wanneer het
geftemd, zoowel als voor elk heldhaftig krachtbecoon,
gefl:emd,
vij.
algemeene
algemcene welzijn en de algemeene nood die vorderden. Zijne vij~
anden noemden hem eenen gevallen engel, en zijne vrienden den
trooster in allen nood. Hij zelf, de verzoenlijke, vond MOREAU
menfchelijk, en BUONAPARTE groot. Waarfchijnlijk had hij zich met
de tegenwoordige eeuw nog verzoend.
LAVINIA was eene dochter van den kOe
ko.
LAVINIA. LAVINIUM. LAVINIiI
ning LilTINUS
LATINU~ ten tijde, dat AENEAS iu
in Italië kwam: zij was verloofd
aan TURNUS, maar huwde, nadat deze door AENEAS overwonnen en
gedood was, aon
ann den laatften,
laatfren, die eene ftad
Had bouwde, en dezelve
Jlaar
naar haar Lavinium heette. Na den dood van haren echtgenoot, voor
des
zelfs voorzoon ASKilNIUS
deszelfs
ASKANIUS of JULUS vreezende, vlugtte zU
z~j in de
bosfchen en baarde er eenen zoon, dien zij AENEilS
AENEAS SILVlUS noem .....
de, en welke naderhand opvolger van ASKilNIUS
ASKANIUS werd.
LA VOISIER. (ANTOINE LAURENT ) Deze voortreffelijke fcheidfcheid·
kundige zag in Oogstm. 1743
2743 in Parijs het eerae
eerUe levenslicht. Bij
eene zorgvuklige
zorgvuldige opvoeding en zeldzame geestvermogens ontwikkel.
den zich zijne talenten vroegtijdig, en toonde hij reeds in die jaren,
jaren.
waarin men zich gewoonlijk meer aan het vermaak, dan aan diepzindiepzin.
nige letteroefeningen overgeeft, wat men van hem te verwachten
had. Een zijner eerfl:e
eerae werkzaamheden beftond
heilond in een zeer fchrander,
meestal, op wis- en natuurkundige kennis gegrond plan, om de frad
!la<!
Parifs te verlichten, hetwelk hij in 1766 bij de akademie der we.
ten
fc happen , waarvan hij twee jaar later lid werd, inleverde, en
tenfchappen,
waarvoor hij, van wege
we ge het hof, eenen
cenen gouden eerpenning ter beloabeloc:/OO
Jling
ning ontving. In 1773 deed hij, met den beroemden GUETTARD,
eene mineralogifche reis door Frankrijk, waarbij de natuurkundige
aardrijksbefchrijving dezes lands niet weinig gewonnen heeft, en toonde, toen verfcheidene ge!eerden, in 1775, 1776 en 1777, hunne
waamemingen over de vermeende verandering van water in aarde,
bij de akademie inleverden, duidelijk aan, dat de aarddeelen, gedu.
gedurende de bewerking, uit de verglaasde disteIIeervaten,
distelleervaten, werden afgeafgefcheiden. Zijne waarneming omtrent het toenemend gewigt der me.
metaal-kalken, die zich, volgens zijne naauwkeurig
llaanwkeurig genomene proeven,
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alleen met in de vaten opgellotene
opgeilotene lucht vermengen, legde den eer.
flen
anthiphlogistifche theorie. Hij las deze proefne_
nen grond tot zijne :mthiphlogistifche
mingen eerst fiukswijze aan de akademie voor; doch gaf dezelve in
1774',
J774', in de opuscu!es
op:tscules chymiques et PhJfiques,
Phyfiques, in druk uit, in welk
eene uitvoerige befchouwing leverde van de toen
werk hij tevens eelle
nog in Fral1krijk
Frankrijk weinig bekende proefnemingen van PRIESTLEY, om.
om(rent
trent de verfchillende
verfchilIende foorten van lucht of gaz. welke naderhand.
door de grtlote
groote naauwkeurigheid, wa8rmede
wa~rmede hij dezelve herhaalde.
fene meerdere volkomenheid ontvingen.
omvingen. Ongetwijfeld komt aan LAeene
VOISIER den roemroem, toe, van aan de fcheidkundige proeven eene nieu.
nieu..
we gedaame
gedaante gegeven te hebben, en belwon
behoort hij onder de eerfien,
eerllen,
fcheid.en natuurkunde, bij zijne proefnemingen, te za.
die zich van de fcheid.ell
men en gelijkelijk bediende, zoo als hij ook de wiskundige berekenin!leehts weinige fcheidkundigen,
gen, waarvan ilechts
fcheidkulldigen, voor hem, gebruik maak.
ten. met zeer veel vrucht, ter voltooijing van zijnen arbeid, bezigde.
ten,
LA vorSIER
VOISIER van nu of de bOllwfioffen
bouwfrolfen voor zijn nieuw Antiphlo4
Antiphlo.
leerflelfel verzamelende, gaven zijne menigvuldige proefnegi stisch leerftelfel
een buitengewoon aantal van kostbare toeaellen
toefiellell vereischvereisch.
mingen, die ecn
ten, aanleiding tot verfcheidene onverwachte ontdekkingen. In 1176
1776
bewees hij tegen PRIESTLEY, die uit een mengfel
mengCel van,falpetcr-zunr
van ,falpetcr-zunr
met zekere aarde zuivere of levenslucht verkregen had, dat het falpe.
ter·zuur !zelf
befraat, en las twee jaren later bij de
ter-zuur
[zelf uit enkele lucht beftaat,
akademie eene verhandeling voor,
voor. ten betooge, dat de levenslucht •
welke PRIESTLEY
PRIESTLEY eerst gedephlogisteerde lucht genoemd had, het ei.
beginfel der zuren is , hetwelk, volgens hem, alle zuren ge.
genlijk begillfel
meen hehben,
hebben, en hij oxygèlze
oxygè12e noemde: hetzelve bevordert de verkalking
der metal~h , en vormt.
vormt, met de vuurfiof
vuurfrof vereenigd,
vereelligd, de levens-luche.
levens-luch~.
LAVOISlER in 1783 de prQef nam, om door verbranding van
Terwijl LAvoISlER
ontvlambare en .evenslucht,
.evellslucht, in bellotene
beflotene glazen, water VOOrt te bren.
6ntvlambare
gen, waartoe hij e~n
c~n zeer vernuftig werktuig had vervaardigd, ver.
nam hij, dat ook CAVENDISH in Engeland. en MONGE
MONGE in Parijs,
PariJs,
dezelfde proefnemingen, met een goed gevolg, hadden in het werk
gefteld. Hij veranderde derhalve de zijne in zoo ve(,
ver;', dat hij ze tot
gafleld.
de ontbinding van
vun het water bepaalde, waaruit hij door middel van
gloeijende
gloei}ent:/e ijzeren
ij~eren fpiralen, in ijzeren of aarden buizen, de ontvlalllontvlamvap de zuivere of levens-lucht affcheidde. Ook nam hij, tot
hItre·
bare- vall
Regisfettr des poudres
poudl'es et [alpétres
falpétl'es aallgefl:eld
aangefreld zijnde, deze gelegenheid
falpeter.bel'eiding in FrankriJk aanmerkelijk te verbetewaar, om de falpeter.bereiding
leren,, waarover hij in 1777, onder den titel vnn
van lnflruction
IlIjlruction [tir
fur les
leren
nitrièf'es et [ur.
nitr;ères
[UI' la [flbrictition
ftJPrication du {alpétre.
(alpétre. een werkje in het licht
gaf. In 1788 verfcheen, in vereeniging met verfcheidene
vcrfcheidene Franfche
fcheidkundigen
Nomenclature chimiqtJe,
chimique, en in het volgende jaar
fcheidkundigcn zijne Nomenc!t1ture
0 • ecn
zijne Elel11elJtaire
Elel1letltaire de Chimic,
Chimie, 2z deelen 880.
een werk, dat
dac al fpoedig
l1erdrukt
ecn model van foortgelüke
foortgelijke werken zat
zal
lIerdrukt werd, en altijd tot een
kunnen dienen. (*)
On.
(~)

Men he~rt
he~ft \·an
\'illl hetz,l\-c
hetzeh'c ook conc
cone Ncuenluitichc
Ncdenluitichc venalin/:.
vert~lins.
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011$ bellek
befiek gedoogt niet, om hier alle dc
de voordcelen
voordeelen op te tel.
len, welke verfcheidene
verrcheidene fabrijken in Frankrijk
Fhmkri./k uit LAVOISIER'S
LAVOISlER'S arhet,t aan
mm te merken, dat velen
beid getrokken hebben. Genoeg is het
door zijne fcheidkundige kennis aanmerkelijk zijn verbeterd geworden.
Gedurende 1788 en 1789 hield hij zich met de zoo belangrijke proeven, omtrent
OlDtrent de uitwareming van dierlijke ligchamen, bezig, welke
\Ten,
hij, benevens de ademhaling en fpijsvertering, als vol1lrekt noodza.
noodzakelijk tot onderhoud van elk dierlijk ligchaam beCchomvde. Men
Jaatfle deel van de
vindt een gedeelte dezer proefnemingen in het laatfle
fchriftell van de akademie der wetenrchappen.
fchriften
Ondertusfchen was het niet alleen in het fcheidkundig vak, d:tt LAVOISIER zich zoo voordeelig onderfcheidde; maar ook in de waarneVOISIE.R
ming zijner ambtsbezigheden was hij altijd met ijver werkzaam,
en gaf hij menig blijk van zijn, ook in dezen, fchrander en geoe..
fend oordeel. Zoo fchreef hij verfcheidene werken over (laats-huis
ftaats-huis..
houdkündige onderwerpen, waaronder dat [UI' la Ric!zes(e
Richesfe terrilof'ia{e
terrifof';ale
l10udkilndige
la Frallce,
France, waarover hij in 1791, op verzoek der eerfle Nat. vergatie Itl
deringj reeds eene verhandeling geCchreven had, en hetwelk door des.
dcsknndigen als het beste van dien aard bc[chouwd
befchouwd wordt. Hij was een
reeds bij de akadevan de voornaamfle leden der commisfie, in 1790 r~eds
wet.enfchappen benoemd, ter bepaling van gelijkvormige maten
mie der wetenfchappel1
en gewigten, en werd, na den dood van TIL LET , penningmeester
bij de laatfle t~ welken post hij tot de opheffing van alle door het
llOf betaalde of begunfljgde
begunfligde akademien
akademicn bekleedde. Dan, noch zijn uitbof
fiekend genie, noch zijn medelijdend gevoel, waarmede deze ver·
11:ekend
verdienstelijke man het ongeluk van eIken hulpbehoevenden poogde te
conven_
verzachten, konden hem voor de onzinnige woede der Nat. conven"
pachter_genernal aangeklaagd, verfcheen
vcrrcheen
tie beveiligen. Als voormalig pachter-generaal
hij met zijne gewezene ambtgenooten
ambtgenoot en voor het revolutionair geregts.
hof; werd met dezen ter dOod veroordeeld, en eindigde zijn leven
bof;
op den 6den van Grasm. 1794, in het 5Ifie
SIne jaar zijns onderdoms,
Handvastigheid van eenen man,
op een fchavot. Hij fiierf met de 1landvastigheid
die zich verzekerd houdt, van eenJJ1aal
eellluaal betreurd en gemist te zul..
len worden. LAVOISIER had een fchrander uÎtzigt,
uilzigt, en een innemend
voorkomen. Zijn huis was, eenige jaren lang, de verzamelplaats
van zoowel in·
in- als uitlandrche
nitlalldfche geleerden en kunstenaars, die we.
kelijksch een paar malen bijeen kwamen, en aan welke bijeenkomsbijeenkoms.
heeft, die welligt
ten de fcheidkunde menige ontdekking te danken heefe,
anders niet zoude zijn bekend geworden.
ÎIl J 67 1 te EdilJburg
Edinburg geboren, heeft
LA W. (J OHl"') Deze man, in
zich in vele opzigten berucht gemaakt, inzonderheid door zijne ont.
werpen, om Frankrijk van den verbazend
en fchulden-Iast te ontverbazenden
heffen, waaronder dat rijk na den dood van LODEWJjK XIV zuch
te, en die niet minder dan twee millards livres bedroeg. LAW
LAw
waar zijn plan bij den minister van
kwam in 1710 in Frankt'i/k J, wnar
finantie ingang vond. Hij rigtte in 171(],
171U, op ZijIl'
Zijll' eigen' n:1am
naam,, ceeelle
p 3
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ne openbare
o~nbare bank op, welke echter eerlang de algemeene kas van
alle inkomstell
inkomsten des rijks, en weldra met een handelgenootCchap op
de 1I1isfifippi,
lJlisfifippi, waarvan men zich de grootl1:e voordeel en beloofde.
beloofde,
vereenigd werd. Het publiek, door het vooruitzigt op winst be.
bekoord, kocht doldriftig
doldriüig de akties, en er kwam rijkelijk geld in omloop. Nadat de bank zelve nog aanmerkelijk was uitgebreid gewor.
gewor_
den, nam de dolle handel eenen aanvang, zoodat in 1719 de akties
van al het geld.
de geheele waarde v:m
geld, dat zich in het tijk bevond.
bevond,
tachtig maal overtroffen.
voorviel, werd LAW in 17':.0 tot minister vlin
Terwijl dit voorviel.
VliU finantie verheven; was hij van Protestamsch Katholijk geworden, en
van avonturier in het bezit van een aanzienlijk vermogen geraakt.
Om de bank fl:aande
flaande te houden, moest men zich van alleFiei
alieFlei bedriegelijken handel bedienen, en toen deze, in weerwil hielvan
hiclvan,,
niet
nict altijd hare billetten
biIletten kon betalen, poogde LAW
LAw zich te redden
door eene wet, ingevolge van welke niemand, op {haf
fhaf van ver·
verbeurdverklaring
Iivres aan baar geld in zijn huis
beurd\'erklaring , meer dan 500 livl'es
mogt hebben. Daar dit ,.nogtans, niet hielp, werden de aktÏes
akties tot
cp de helft van derzelver wezenlijke waarde gebragt ; do(;;h
dosh llU
nu ook
werden de oogen der Natie op eenmaal geopend: men zag den
algemeenen ondergang vooruit, en het gemor werd algemeen.
algcmeen. De
regering, door de algemeene !lemming
flemming in vrees en ollzèkerheid
onzèkerheid gebragt, hief het verbod ~ om baar geld in zijn huis te mogen hebben
ben,1 op, en veroorloofde zelfs, om het v:m buiten 's lands te
mogen invoeren; doch het mistrouwen was te groot, en de grenDlogen
zenlooze verwarring niet te verhoeden. Het volk, dat geen baar geld
bezat, fl:ormde
flormde bij geheele troepen naar de bank, om zijne
z.ijne billettCll
bilJetten
in te losfen , waarbij de aandrang zoo geweldig was, dat verfcheide_
verfcheide.
ne menfchen het leven er bij verloren. Eindelijk zag zich LAW,
Dlet
met den openbaren vloek beladen , genoodzaakt, om zich door de
vlugt te redden. Nadat hij Duitschland, Hollalld,
Holland, Ellffela71d,
Ellgeland, en
De1Jemarken
Dem1narken doorkruist had, begaf hij zich n~ar
naar renc/iiJ,
f/enctii!, waar hij
in 1729, bijna in behoeftige omfiandigheden, fiierf.
flierf.
LA WINEN. Een woord, uit het Zwiczersch afkomflig, bcteel:c.
beteekenende eene groote menigte fneeuw,
flleeuw, die van de ];ooge
I;oege bergen in de
nabij liggende dalen l1:ort,
flort, en dikwijls de gro(Jtît~
grootn~ verwoestingen
:mnrigt.
fneeuwvallcn, zijn drieërlei {"oorten
foorten,,
aanrigt. Van deze Lawinen, of fileeuwvalIcn,
als: 1 fYind-of Stof
lawinen? alzoo genoemd, omdat zij door den wind
Stof/awinen?
verwekt worden, die de versch gevallen fileeuw met zich voert,
en als fiof
flof in de dalen doet nedervallen.
nedervalJen. 2. Snecuw
Sneeuw lawinm, die
fnelheid, waarmede
alleen uit Cneeuw befiaan, en uit hoofde van de Cnelheid,
zij voortrollen
voortrolJen , de gevaarlijkl1:e
gevaarlijkfle zijn; doch daar zij de luchtigfl:e
luchtigfle van
V:lIl
alle zijn, kan men
mcn er zich het gemakkeIijktle van onder uit arbeiden;
hebbende men voorbeelden van menfchen, die 24 uren onder zulk
cene
ccne Lawine gelegen hebben, zonder te fl:ikken. Deze Clleeuwvallen
Cllceuwvallcn
worden niet door den wille! voortgeftuwd, maar alleen door hunne
ei-
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eigen zwaarte veroorzaakt, waardoor zij langs den geheelen grond
rollen, en boomen,
boornen, roefen enz. in hunne vaart met zich voeren. Zij
hebben inzonderheid in de Lente
Lellte plaats, wanneer de warmte de
iÏJeeuw vaster en drooger maakt. Haar val doet dikwijls berg en dal
1heeuw
dreunen , en verwekc eenen !lag,
flag, gelijk aan den donder. En 3Aal·(J.!aw;nen,
dard-Iaw;nen, die alsdan plaats hebben, wanneer het aardrijk, door
eenen lang aanhoudenden, diep indringend
indringenclen
en regen, dermate doorweekt
is, dat de grond, met alle daarop fiaande huizen, boomen, en geheere
ftonen, en dikwijls onberekenbrre fehaheeJe bosfchen in de diepte ftorten,
de veroorzaken.
LAZARONI. Zijn eene krasfe
kJasfe van menfehen, die tot hiertoe al.
leen in Napels gevonden worden. Zij leefden onder de vorige regering zonder [tand,
ftand, zonder eenig bepaald beroep, zonder huis i
bragten het grootfte gedeelte des jaars, in de uiterfte behoeften bij dag
en nacht, op de ftraten en openbare pleinen der ftad door, en werdel'
op een getal van 4°,000
40,000 gefehat.
gefchat. De groote vruchtbaarheid des lands,
die 's
'8 menrchen onderhoud zoo gemakkelijk maakt; de buitengewone
matigheid van deszelfs bewoners; de heete luchtûreek,
luchtftreek , en de daar_
daaruit voortvloeijende loomheid hebben aan deze zonderlinge foort van
menfchen hun beftaan gegeven. Zij leefden onder elkander in eene
foort van maatrchappij, en echter, hetgeen zeer moet in het oog
vallen, waren zij voor de rust en veiligheid der Had niet gevaarlijk. De Lazaroni zijn in hunne leefwUze zeer matig, en hoogst
onver[chiIlig
Ideeding ; terwijl de lucht.
onverrehiIlig ten aanzien van hunne l\leeding;
ftreek hun de behoefte van voedrel en dekfel doet gevoelen, en
gemakkelijker laat bevredigen. De hoogfie nood alleen dringt hen tot
den arbeid, en het weinige, hetwelk voor hun onderhoud onontbeer.
lijk is, vinden zij ligtelijk op onderrcheidene wijze, door het verrigten van boodrchappen, door krnikrui. en dagloO\len
dagloonen enz. Voorheel1
konden zij door niets hewogen worden, om door arbeid me!?r
meer te
verdienen, dan hunne gewone leefwijze vorderde, en waren teven.
in weerwil van hun groot aantal, hetwelk hen ligtelijk tot buitenfpodgheid
vredelie-..
telûporigheid had kunnen vervoeren, zeer vriendelijk en vredelie
vend, zoodat zij dikwijls de zwaarfte beleedigingen van het overige
gemeen met het grootfte geduld verduurden; hetwelk, trouwens,
ook wel het eenige middel was, om door den ftaat
Haat geduld te worden.
Deze fooft
foort van menfchen
menfehen vond men, van vroegen tijd af, alleen in
Napels, waar alles medewerkt, om zulk ecn
een leefwijze mogelijk te
maken; en van hier.
hier, dat geen LaZ/ll"oni,
Lazaroni, dan in den uiterften nood,
zich van die ftad zou verwijderen. Eerst in de jongfte tijden heeft
iich ook bij deze Natuur~menfchen eene foort van weelde geopengeopen.
baard, en ook bij hen is de zucht naar eigendom, en een meer gemakkp.lijk
makkr.lijk en gerust leven, geboren geworden. Volgens de nieuwfte
berigten , gewennen zij zich, van langzamerhand, aan nijveren at·
ar..
beid, ten einde daardoor eene vaste woonplaats te verwerven
verwerven,, en
zich
in zijden en andere kleederen te kunnen
zieh op zon. en feestdagen iu
p 4
ver_
ver.
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verwonen.
vertoonen. Ook heeft
heefe de Franfche policie,
policic, toen zij in Napels het g"ebied voerde, niet weinig ter vermindering dezer menfchell-klasfe
menfchen-klasfe
toegebragt , waartoe men op gronden vertrouwt, dat de tegenwoordige regering, verder, het hare zal toebrengen.
toebrer.gen.
LAZUURSTEEN, (Lapis
( Lapis Lazuli) wordt gewoonlijk onder het
geDacht der kiezel.aarde gerangfchikt. Deszelfs
gellacht
Deszclfs benaming is van Per·
zifchen oorfprong, en beteekent Blatluw.
Blaauw. HiJ
Hij' is van eene fchoone,
hemels-blaauwe kleur, welke door de aan hem toegefchreven
toegeCchreven ijzerhct breken dof en
deelen veroorzaakt wordt; is doorfchijnend; in het
zwavel-kiezel voorzien. Hij is
bijna aardachtig, en met punten van zwavel·kiezel
grootfle gedeelte kiezel.,
kiezel.,'-en
en
altijd ongevormd, en bevat voor het groot!le
voorts thoon- of kleiaarde, met kool- en zwavel-zure kalka~rde, of
gyps, water en ijzerkalk. Deze !leen
fleen breekt in het Zuidelijk Sybe.
,.ié, en in Bucharye, gelijk ook in China, Tibet, Perzië en
cu Nato.
riJ,
lië. Waarfchijnlijk is hij de faphir der ouden,
euden, alhoewel
alllOcwel de be..
/ië.
fchrijving van deze op de onze niet toepasfelijk is. Mcn gebruikt
dezen fieen tot het zoogenoemde Ultramarin, zijnde eene kostbare
fchilders-verf, en wel de duur!le
duurfie van alle: nogthai,s
nogthal's gebruikt men
thans, in plaats van deze, de fijn(te
fijnae Smalt, die bijna hale
hal e plaats verLazuurfiecn (c:e
vangt. Men vindt ook cenen valfchen Lazuur!lecll
(t'e Armenifche),
Hanl gecI;c
gecr;e vonken
die echter in het vuur zijne kleur verliest; door flanl
van zich geeft, en zich niet laat polijsten. Hij wordt tot bergblaauw
gebruikt, en tamelijk veel in Armenië gevonden.
LEANDER. (Zie: HERO.)
LECTISTERNIUM. Dit was eene der grootfte
LECTISTERNlUM.
groot[]:e godsdienstige
plegtigheden bij de Romeinen, welke plaats had bij gelegenheid van
algemeene
algerneene en zwàre
zwáre rampen. Zij be!lond
beflond hierin, dat men voor de
goden prachtige bcdden
bedden fpreidde en kostbare maaltijden aanrigne;
terwijl
[erwijl de !landbeelden
fiandbeelclen der goden afgenomcn
afgenomen werden, en, even als of
zij zich aan den maaltijd te goed zouden doen, op de kusfens aan
tafel werden neêrgelegd. Het volk bedreef gedurende dien tijd aller.
lei teekenen
wonen,
en , dat er
cr geene andere red.
redteek enen aan rouw, om te toon
\vas: ook waren er in het
hct opending, dan van de goden, te wachten was:
\"an welke armen en vreemdelingen zich konden
baar tafels aangerigr,.
aangerigt,. van
voeden. De oorfprong dezer plegtigheid lag in het denkbeeld,
dcnkbeeld, als
of de goden zelve ligchaamsbehoeftcn
ligehaamsbehoeften hadden, en
cn men verzuimd
had, hen en hunne priesters, gelijk mede de armel1
armeIJ en vreemdelinvrecmdelil,·
gen, die onder !mnne
!Junne bijzondere befcherrning
befcherming !londen,
fiondcn, van het noo.
dige te voorzien.
LEDA. De echtgenooce
TYl"DARUS,
eehtgenoote van. den Lakon:fchen koning Tvr'DARus,
de moeder van de fchoone HELENA. Volgens de fabel zoude JUPITER,
die haar in den Eurotas had zien badén, op haar verliefd geworden
zijnde, VENUS hebben overgehaald, om zich zelve in eenen arend te
hervormen, en dus
dns JUPITER, de gedaante van eenen zwaan aangenoLE·
men hebbende, te vervolgen, die daarop als in angst zijnde tot LEDA de vlugt nam, en haar aldus bezwangerde. Na verloop van eee~
ni-
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nigen t~jd bragt zij twee eijeren ter wereld, waarvan het fene de ge.
boorfe
boorre gaf aan POLLUX en HELENA, het tweede aan CAST OR en CLY.
'fEMNESTRA. Moeijelijk valt het, de ware beteekenis dezer mijthe re
TEMNESTRA.
verklaren, die aan de beeldhouw- en fchilderkunst
Cchilderkul1st groote Hof voor
fchitterende tafereelen heeft opgeleverd.
LEDER-BEREIDING. Deze bewerliÏng van dieren-huiden ge
ge-..
verCchillende wijze, naar gelang van het onderfcheiden
onderCcheiden
fchiedt op verfchillende
gebruik, hetwelk men er van wil maken. De Oosterlingen VOndel!
het eerst de middelen uit, om huiden en vellen te bereiden; van het
haar gemakkelijk te ontdoen; de overhelling ter verrotting weg te ne~
nCd
men; de vezelen digt in een te werken, en dezelve dus in eenen !laat
fiaat
te brengen, dien het water niet
nict fpoedig
Cpoedig aandoet, en wa~rbij zij ook
niet !1:ijf,
fl:ijf, hard en onhandelbaar opdroogen. De gefchiedenis en oor..
waar[chijnl!jk heeft zich defprong der Lederbereiding zijn duister; waar[chijnl:jk
zelve uit het Oosten het eerst naar Rusland, Turkije en Hongarije
verfpreid; terwijl Duitschland, Frankrijk, Enge/and en Spanje die
later hebben Ieeren
leeren kennen. Hoe dit ook zij; de bereiding van di~
ren·- huiden tot Ieder
leder vordert twee hoofdbewerkingen, te weten:
ren
om de huiden van alle bloed, vet en flijmdeelen te ontdoen, en om
de gelei bevattende vezelen onoplosbaar in water te maken, te doen
zamentrekken, te vilten, en zoodanig van natuur te veranderen, dat zij
wederllaan, door het water weinig aangedaan, en als han.
der verrotting wederilaan,
delbaar leder kunnen gebruikt worden. Hiertoe nu laat men de nog geheel
il:roomend zoet
onbewerkte vellen (groene genoemd) in, zoo mogelijk, Hroomend
denfchaof.
water eenige dagen weeken ; brengt ze van tijd tot tijd op denfchaofhoom;
boom; f.;hrapt ze met het fchoofijzer
fchaafijzer aan de vleeschzijde
v leeschzijde af, en
herhaalt dit zoo lang, tot dat zij van alle bloed, flijm en vet gezui
gezui...
verd zijn. Hierop brengt men, altans in ons vaderland, de huiden
bermeert dezelve met dunnen, toe"gemaakten kalk
bij de kalkkuip ; be[meert
op de hanr.zijde,
haar-zijde, en fiapelt
il:apelt ze hierop in de kalkkuipen op elkander,
elkander.
om het haar te doen losbiJten. Zoodra zij nu eenige weken aldus gelegen hebben, en genoeg doorgebeten zijn, worden zij op den haar·
hoom
boom gebragt , om onthaard te worden, waarop zij in het water geGefpoeld, afgevleeschd, en daarm~ weder in de kalkkuip worden gebragt. Ge·
noeg gekalkt zijnde worden zij weder in water gelegd, nu en dan opge(]agcn, cn vervolgens wederom op den boom gebragt
gebrngt,, en verder
gcflagcn,
volkomen gezuiverd; na we]];:
we]!;: alles ztj in de looikuipen gedaan, en
met fijn gemalen run van berken· of eikenbast bel1rooid
beHrooid worden.
111
In den eenen hoek van de IUlip is een affchut[el
affehutCel met gaten, waarin eene
pomp
pOI)lP kan geplaatst worden, 0111
om het doorgezegen vocht van tijd tot
tijd over de run te kunnen pompen, waardoor dit vocht in 4 tot 6
maanden zuur wordt, en den naam van zJllclgpap
zJllelgpap verkrijgt. Tien tOt
tot
16 huiden worden nu in bijzondere kuipjes aan de werking van dit
drijfvocht
c!rijfvocht blootgeHeld
blootgelleld,, en, na genoegzaam gezwollen te zijn, in de
drijfklettr, in andere kuipjes overgebragt.
overgebrage. Deze drijfdrijf
zoogenoemde dri.Jfkleur,
befl:aat uit kort gehakten eiken. of berkenbast met water, eD
en
kleur beHaat
p 5
heeft
4
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bel1:anddeelen galnooten
galnootcn •, aziJn-zuur,
azijn-zuur, looi. en yerfflof.
\"erfl1:of. De
heeft tot belhtnddeelen
witte of ongekleurde huiden verkrijgen in deze kuipen allengs eene
bruine lederkleur ; terwijl de drijfkleur de kleurende beginfels , of
\Terffiof, verliest, en tot bederf overgaat.
\'erffiof,
Thans kan de eigenlijke looijing met de gezwollen en lederkleurige
'Vellen
vellen ondernomen worden. Men doet in de looikuip eerst eene laag
run, dan eene
ce ne huid, hierop weder run, en zoo vervolgens tot dat
altijd met de vleeschziJde
vleeschzijde naar boven,
de kuip vol is: legt de vellen àltijd
laatfie eene hand dik uitgelooide run, of kif; op,
en brengt er ten laatlle
om de bovenae
fierke werking der lucht te bewaren,
bovenlle vellen voor de 1l:erke
waarna men de kuip verder met water vult; alles met planken beo
bedekt, en deze met 1l:eenen
fieenen bezwaart. Naar mate de huiden dikker of
dunner met run bellrooid
bearooid zijn, en het faifoen het mede brengt; blij.
blijYen
de.
ven zij langer of korter in deze looi; doch zoo zij te lang op deze run blijven liggen, bederven zij geheel en al. Na omtrent 2 maan.
omg e keerd , en tus.
den worden de huiden uit de kuip genomen, omgekeerd,
[Us.
liggen,
fchen nieuwe run gelegd, waarop zij 3 tot 4 maanden blijven liggen.
wanneer de derde omzetting volgt, en hierop nog 4 tot 6 maanden
vereischt worden, eer zij volkomen gelooid, of gaar; zijn. (*) Het gare
leder wordt vervolgens uit de kuip genomen, even gedroogd, op den
1l:eenen gelegd, daarna
uitgefpreid, onder borden met zware fieenen
grond llitgefpreid,
met drooge run afgewreven, en eindelijk opgehangen en volkomen
Is. Daar
gedroogd, na welk alles het ten gebruik of verkoop gefchikt is.
chili end i gebruik dient, zoo moet het ook
echter het leder tot verf
verfchilIend
nu nog, na de looijing, daartoe bewerkt worden. De huiden, die
tot tuig-, zadel-, en overleer moeten dienen, worden langs den rug
run1l:ippen onzigtbaar wor.
wor..
tot dat de rllnll:ippen
midden doorgefneden; getrapt, tOt
den; op de nerfzijde met eenen fievigen
Ilevigen bezem gefchrobd; vervolafgelloot~n; daarna op de
llootmes zuiver afgefioot~n;
gens op den boom met een !lootmes
{meertnft!
{meertafo! aan beide zijden met heldere vischtraall bearekell,
beClreken, en verders ter drooging gehangen. Bijkans droog zijnde worden zij op de
JlootJlaal.
werktafel met water bevochtigd; de nerf wordt met het floo/flaal,
i)f
(Jf den flootflem
JlootJleen plat gewerkt, en eindelijk zwart geverfd. Hierop
bei.
'worden deze huiden volkomen gedroogd; daarna geglansd, en aan bei'Worden
de kant~n
kal1t~n met traan en olie afgetraalld,
afgetraand, en eindelijk met wollen lappen gewreven. Het bruine zadelleer wordt niet gezwart.
Het beroemde Rusfisch Juchtleer (zie: JUCHTEN.) wordt niet
in eiken-, maar in wilgen- berken- of pijnboom
pijllboomen
en bast, het zij afaf.
zonder lijk , of onderling gemengd, gelooid, en de huiden worden
daarna met berken-olie ingewreven en doortrokken, waarvan zij hunnen bijzonderen reuk bezitten.
De Wit- en Zeemlooijerij
Zeemlooi,jerij onderfcheiden zich daardoor, inzonderheid,
van
(.)
C·) In Eflgelllfld
E"gellJ"à hebben O. MAcun
MACBnIDGE
rOGE en
en A. S"QOIN
SEQUIN eene (poediger !ooifng
looijing
voorgelbgcn, door de zwelling in zwavelzuur,
zwavelzuur. met ~oo dcelen
deelen w.ter
",.[er verdund, te
voorgen'gcn,
nroorzaken ,. en de looijing in ccu
ecu aftrekfei
aftrekfd \'alt
vall ruu te dDeD,
<loco. liat
iat men cerH
ecrlt A.p
ARI'
yeroorzaken,
Cl daaru'
daarna aerkcr
fierkcr gebruikt.
CQ
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van de voorgaande, dat men daartoe geene run, of loomof
looifiof bevattenbevllltende plantdeelen, maar aluin of traan gebruikt. Men
lVI en bn
kan wel op deze
wijze alle huiden looijen ; doch neemt er voornamelijk we hamels-,
bokkenvellen,, wa~rvan
waHvan de bcide
beide eerfie
eerlle tcr
ter onthaontha_
fchaaps-, kalfs- en bokkenvellen
meng[el van geblusehte
gebluschte kalk en aseh,
asch,
ring gezweed, dat is, met een mengfel
vleeschzijde be1l:reken, en
met water tot eene pap gemengd, op de vleesehzijde
worden j dat de pap niet aan de
vervolgens zoodanig toegevouwen worden;
wol raken kan. Zoodra de wol los laat, worden de vellen afgewasfchen, uitgefpoeld, en op den (lij/ootboom gelegd, om er de wol af te
ettelijke dagen in
nemen. Hierna worden zij op de gewone wijze Imelijke
[c110011 gewasfçhen;
gewasCchen; op de vleesehzijvleeschzijde kalkkuip gelegd; volkomen fc!1001l
geCchaafd of gefireken
ge!1reken , en eindelijk in eelle
eene tob met fehoon
[choon wa·
wade gefehaafd
ge!1ampt. IIierop volgt de zcmel-broeijing,
zemel-broeijing, waartoe men
ter gevold of gefiampt.
eene pap van zemelen met laauw water gemengd, cn
en eene
eelle hand vol
zout er door geroerd, gereed maakt, waardoor men de vellen twee
maal haalt, dan in dezelve legt, en daarin wt
tot de gisting laat,
laat.
zjjn. Thans ter aluin·
aluinwaartoe doorgaans 2 of 3 etmalen noodig zijn.
looijing voorbereid, neemt men voor ieder tiental vellen een half pond
emmer; of twaalf
aluin, even zoo veel zout, en een derde van een' emmer,
en een half pond water, waarin de zouten op een zacht vuur fmel.
ten. Door deze warme loog wordt ieder vel twee- of driemaal
vervolgens eenige dagen in de loogkuip gelegd, tot dat
gehaald, en vervolgcms
zij allen genoeg doortrokken zijn, waarna zij uit de kuip genomen,
en ter drooging op latten of lijnen gehangen worden. Gedroogd ziJnde, worden de vellen, om behoorlijke lenigheid te verkrijgen, vochgej/o!t, dat is: over eene halfronde, !lompe
1l:ompe
tig gemaakt, en daarna geflolt,
ijzeren fchijf
fehijf gell:reken, waardoor de vouwen weggenomen en de vellen uitgebreid worden. Weder gedroogd zjjnde,
zijnde, worden zij op den
flriikboom, op de vleeschzijde, gefireken,
gell:reken, en zoo wordt de laatile
flriJkboom,
gelegd, dat nu een fc!lOon
fcIlOon aanzien
a:mzien verkrijgt. hand aan het leder gelegd.
Wnnneer men dikke koe- of osfen.huiden
osCen.huiden tot patroomasfen
patrooncasfen of riemen
Wanneer
looijen , gebruikt men daartoe geen kalk maar aluinloog , waar·
waarwit wil loo~ien,
in zij getreden en bij herhaling gelegd worden, tot zij gaar zijn.
Zij worden vervolgens op fiangen
flangen böven het vuur heet gemaakt, elI
ea
met gefmolten
gennolten ongel, door een wollen lap of een' kwast, op de
v!eeschzUdc ingewreven; wordende de nerfzijde daarna alleen met de
v!ecschzUdc
lap of kwast nagewrel'en.
Het Fl'anCclle
nngewreven. Fral1fche witte leder, tot witte
h:mdfchoenen,
h:lIldfe!Joencn, wordt van Gem[en-,
Gemfen-. bokkenbokkel1- of lamshuiden gemaakt.
Na derzelver ontharing in kalk, komen zij eerst in eene broei van
honden-drek, en vervolgens in eene andere van zemelen-pap. De
looif1:of
looill:of be1l:aat
befiaat uit é én pond aluin, 8 lood keuken ZOut, en 16 lood
zuivere wijn1l:een,
wijnfleen , in water opgelost. Hierbij doet men nog een weiwei.
nig melk, het wit van 4 tot 6 eijeren, 8 lood olijfolie, en één pond
fifijn
jn wcitcnmeel,
wc:itcnmeel, hccwelk
hetwelk alles wel onder elkander gemengd wordt.
vellen zoo lang tot dat zij van dezelve vol.
In deze looi legt men de velien
komen doordrongen
doordrongcn zijn, waarna zij gedroogd, tcr
ter apprctuur
appretuur weder
voch'!
voch.,
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geJlolt, getl'okkm,
getrokkm , gejlreken,
geJlreken, en op de nerfzijde
nerrzijde
vochtig gemaakt, gejlolt,
fomtijds
likfieen Herk gewreven, en fom
tijds ook wel met fiijlfel
met eenen likfl:een
dragaut-gom befireken worden. Dit leder, rood geverwd, draagt
of dragant-gom
Brtlsfels leder.
den naam van Brusfels
Het geele zeemleer wordt op dezelfde wijze, tot dat de huiden ont.
uitlooiJing, behandeld; doch ondergaat thans
haard zijn, als bij de gewone uitlooijing,
onder[cheidene dierfoorten
dier[oorten
eene bijzondere bewerking. De vellen van onderfcheidene
gewas[chen, in knIk
kalk gelegd, en vervolgens van alle vuilnis
worden gewasfchen,
gezuiverd; daarna op nieuw ingek:llkt, in loog gelegd, in eene
tijd tot tijd met traan befmeerd, Ïll
gistende zemelpap gefl:ampt,
gefiampt, van tUd
in
ultgewasde volmolen gevold, in eene wanne potaschloog weder uitgewas~
fchen, en eindelijk gedroogd enz. wanneer zij eene fchoone geele
kleur hebben.
Tot het Parkement neemt men vellen ván hamels, kalveren, geigei~
ten, bokken, ezels en ook van varkens; doch leveren die van ongeborene fchapen en geiten-lammeren de fijnfie foort op. Zij worden,
na behoorlijk gezuiverd te zijn, zoo lang in kalkwater gelegd, tot
dat de haren of wol er gemakkelijk kunnen afgenomen worden, waar..
na zij afgefpoeld, aan de vleeschzijde met krijt beilreken
befireken , met
puinfieen gewreven, afgefchaafd, en geglad worden. Er zijn vele
V3n parkemem, die eene onderfcheidene behandeling vor.
vorIe foorten van
deren. Het Nederlandfche en Franfche wordt geroemd; terwijl het
DantZiger
Danttiger en Frankforter minder geacht wordt. Men kan het fchoon
rood, geel,
geel. groen, zwart en andere kleuren verwt'n.
verwen.
Het Segrijn wordt van paarden. en wilde ezelshuiden bereid, en
voornamelijk in Turkife,
Armenië en Astrakan bewerkt;
Turkije, Perzië, .drmenië
doch in Europa nog niet vervaardigd.
Eindelijk (om van geene andere bijzondere leerfoorten
leerfoonen te fpreken)
neemt men tot het Marrokifl1-leder,
Mnrrokijl1-leder, waarvan het fchoonfie
fcboonfie in de
Dardane/tm
KleilJ.,dzië gemaakt wordt , de
Dardanellm en eenige fieden
Ileden van Kleill-.dzië
huiden van geiten en bokken. De Turken houden de bereiding van
hetzelve zoo geheim, dat zij door geene aanbiedingen van geld
tot derzelver ontdekking zijn over te halen. Men weet echter,
dat zij kalk, fmak, galnoten, hondsdrek , de huisjes van den eikel
des Velanifchen eik, meekrap, konzenilje, vermillioen, de fchel
van den granaat-appel, en het zaad van eenen rlzamnus
f'hamnus daartoe ge.
bruiken.
DI'ukt het denkbeeld eener ruimte uit, in
LEDIG:E RUIMTE. Dt'ukt
welke zich geene flof
fiof bevindt. Er is veel over getwist, of er wel
eene Ledige Ruimte zij: men kan zich dezelve wel verbeelden; doch
zij zal bezwaarlijk in de Natuur gevonden worden. De tusfchen-ruimttlsfchen-ruimten der ligebamen
Iigchamen zijn geene ledige ruimten; want zij ?bevattell
ten minfie
minlle altijd nog lucht.
LEE DS. Eene aanzienlijke, welgebouwde Had, in het graaffchap
Tork in Engeland, met 3 kerken, verfcheidene bedehuizen, liefdadige
inrigtingen; voorts een fraai fiadhuis, fchouwburg, gevangenhuis en
6~,500
00
6z,5
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6!Z,soo
Airl, en
6~,500 inwoners. Zij ligt aan de bevaarbare rivier de Ai",
binnenlandCche fcheepvaart in de voordeeligrte
voordeeligfie betrek_
betrek...
ftaat door de binnenlandfche
king met de voornaamfte plaatfen en havens van Groot-Brittannië.
grootCte mar~t voor de breede, fijne lakens van Enge/mll/,
Enge/mul,
Zij is de grootfte
welke de wevers, gedeeltelijk wit, gedeeltelijk reeds in de wol gegroot en voorraad derwaarts brengen. Bovendien vindt
verfd, in eenen grooten
voornaamfte laken-, kafimir., linnen. en ta.
men er aardewerk-, en de voornaamCte
baks-fabrijken.
baks.fabrijken.
foedale),, is, volgens de
LEENSTELSEL, LEENREGT , (Jus [oeda/e)
beCchrijving, en in de taal der regtsgeleerden, waar onder, inzonderheid,
befchrijving,
HUGO
Hu
GO DE GROOT als klasfiek in aanmerking komt,,, een erfelijke
ontilbaar goed, met onderlinge "eronfplitsbare tocht op eens anders onti/óaar
" on{plitsóare
" óintenis
bintenis "an
1'an [chut
fchut aan de eene ziide
zifde ,en plicht "an man[chap
manfchap elJ
en
aat~ de andere zijde."
ziJde." C*)
(*) Dat is, met andere woor" heergewaden aatl
fpeciaal oktrooi of
den: eene zekere erfelijke geregtigheid, alleen bij fpedaal
vergunning deelbaar, gevestigd op zeker onroerend goed waaraan een
vergU1lning
tij '5
's lands overigheid zelve, of derzelver leenmannen,
ander, het iij
geflicht, oudtijds het regt van verval had, ten gevolge
of eenig geestelijk gemcht,
hebbende een tweeledig verband, als: van befcherming aan de zijde
des leenheers , en aflegging van een eed van getrouwheid, mi
mitsgaders
tsgaders
VaraJ,
uitkeering van zekere geringe vereeringen aan den kant van den Vara!,
leenbezitter , ter andere zijde. Deze eed wordt hulde en man.
manof !eenbezitter,
fchtlp genoemd, alzoo de leenbezitter zich toenmaals verbond, om
[chap
den leenheer getrouw te zijn, deszelfs voordeel te behartigen, en
fiaan, en fomtijds , door
hem in alles ten beste te raden en bij te Haan,
of zijne landpalen te beveiligen. ct)
eigene hulp, zijn huis, ofzijne
Heergewaden waren die vereeringen, welke de leenbezitter den beer
heer
Heergcwaden
bet 'Verlij
ver/i;",, dat is bij de vernieuwing of
fchuldig was, ten tijde van het
het leen, hetwelk óinnen
binnen een jaar en zes weken gege.
overdragt van bet
fchieden moest; als befiaande in eenen 'Valk,
valk, of havik, {perwer,
fperwer, zalm
fcbieden
fnoek, windhonden, {poren
[paren,, htlndfçhoenen
htlndfchoenen en wat dies meer zij; doch
[noek,
fiuiver gelds kon
hetgeen, naar ouder gewoonte, met eenen zekeren Huiver
afgekocht. Hier.uit blijkt derhalve, dat de inftelling van het
worden aFgekocht.
op_
leenregt zeer oud is, en wel der moeite waardig, om eenigzins op.
gedolven, en van nader bij gekend te worden. Wat de tijd van des
infielling betreft, hierover is men het niet eens. Er zijn er,
zelfs infieIling
Longoborden zoude afkollloo
afkom..
die gewild hebben, dat hetzelve van de Longoóorden
zijn j .anderen van de Ga/liers
Ga!liers of Franken; gene wederom, die
fiig zijn;
hunne eigen natie toerehrijven
toeCchrijven,, ter.
den oorfprong der leenen aan bunne
heer Mr. P. BORT.
BORT, die over dit onderwerp, verfcheidene
wijl de beer
heeft ter bane gebragt , en dit Huk
fiuk opzettelijk behandeld,
gevoelens heefe

"er.

CO)
C·)

",It.
,."

",Ilt

van

Zie "'I mlns werk gethclt;
gedtelt: 1"1.
[,,/. 11'
ti, d,
ti, Holl.
BDII. ""lIgli.
",gtsl". IJa !JDIl, 41 tI,.1
"Hl

c."n,.,ct.
L"",.,gt.

H,l/"".,

i. "'1',!erl,and
rcfolatie van
... n fl.ar,
f1aat, op den 18 Vl.
Vla
Deze eed is
..Ie .. hand in 1I~lltJn", bij r.folorie
LouwID. 1736 .crDieri,rl,
~ernietil:d, gelijk zij
zii ook in G,lderlllnd
Gllt/erlanti op den 16 vall
~;!Il Wij
Wijnm.
1,.~6
Loowm.
.... 17Jf
is .ige~haft.
.
aigelèhaft.
(t)

LEENSTELSEL.
!:38
1:38
van oordeel is, dat het Leenregt van de oude Romeinm
Romeinetl zou amamnffi:l1nmen, en ten tijde van de Hoek[che en KabcljaalJwjèhe
Kabeljaallwfthe factie , hier
te lande, ingevoerd zijn. (t) Wat hier van zij, en hoe zeer ook
aan zijne zijde meent te hebben;
een ieder dezer fchrijvers het regt aao
zoo komt ons de meening van den ridder MEI]ER, die in later tijd
zijne pen aan dit onderwerp geleend heeft, niet onwaarlchijnlijk voor,
als bewerende: dat het Leen!l:elfel
Leenll:elfel zijne afkomst van de Germanen,
eerll:e tijden van barbaarsheid en overheerfching, is ver.
ver~
1bande de eer!1:e
fchuldigd: (§) waarmede dan ook zear
zeer wel de gevoelens, die ten
aanzien van den oorfprong van het Leenregt worden opgegeven,
af1wm1l:ig zijn.
kunnen worden overeengebragt , als oorfpronkelijk af1wmflig
de
de. van de zoogenoemde ridderlijke krijgsdiensten, en andere las.
het&
ten, tot eigen hulp, gemak, of verdediging ingerigt; zijnde he
der adelijke heeren en baronnen, om hunne onderhoori.
de gewoonte dar
gen, die zich dapper en verdienstelijk in den krijg, of in derzelver
over.
bijzondere twisten, gedragen hadden, eenige vereeringen in de over·
wonne landen, onder zekere bepalingen, tot hun onderhoud, of gebruik
_hun leven lang, of voor eenen tijd te fchenken, en die in kasteelen,
dorpen, landerijen of andere goederen, die eenig voordeel, titel of
waardigheid aanbragten, be!1:onden;
befl:onden; mits deze dan ook, van hunnen
kant, zich altijd
.kant,
lIltiJd gereed hielden, om voor het genot dier goederen,
heer in den krijg te volgen, of op eenigerhande wijze
den vorst of beer
.van dienst te zijn.
·van
Zulke landen noemde men Beneficietz
of ge[chenken,
Beneficietlof
ge[chmken, naderhand
Lemen, (dat is geleende landen) en derzelver eigenaar leenheer;
gebruiker lcenbezitter
Icenbezitter of 'Va[al. Werd de leenman magtig ,
doch de gebruik:~r
dan verwierf hij de bezitting voor geheel zijn leven; maar de vrijon leen , of eigen landen wawa.
mannen (wier landen allodiaal, dat is onleen,
Lemen te
ren) zochten naderhand hunne onleen of eigen landen in Leenen
doen verwisfelen, een
ten einde onder de vleugelen der landheeren tegen
Dan de hertogen en gra.
rJof of verdrukking beveiligd te zijn. fl:eden,
ven, meester geworden zijnde van zulke landfchappen en !1:eden,
befiier hun alleen voor zekeren tijd was toevertrouwd, matigwelker be!1:ier
den zich het regt aan, om landen uittedeelen, of allodiale goe.
deren in kenen te veranderen, eifchende hulde van dezelve, die als
achter/eenen geheeten werden. Alles, namelijk landen, huizen,
dan achterleenen
ongetollen, inkomsten, jaargelden, tot zelfs ambten. verkreeg dus onge.
voe.
voe(t) Zie 'I manl
mans bekend tl'akuat
traktaat over de Hili.
HIli. Lee.,. ld.
111. kil'. 1I:2 S
§ I9
[9 en kap. 3 §S••

Le,.,.

(S) Wij bedoelen hier de aanteekening op bladz. I8S vaD
(§)
van het belangrijke werk
diens kundigen fchrijvel's,
fchrijvers, getiteld: Esprit. origin,
originl et pro{!rès
prOI!,.Js d,s
dIS ;npitutiDn$
i"Pitutions
judiciaires tom. I. alwaar bij
hij ehap. 13, de
ti. I'Itat
rltat de la joei/tJ
foei/tl à la première in.
j"dicia;r,s
Iroduction des billéfiees
"C'ell fme
fine erreu,"
.,,.,u,.
troduetioTl
bélléfiees handelende, het navolgende zegt: "C'ost
"aulz
"assez eo,nmunémellt
eo,nmu"éme"t reeltl
reel" '1'"
'lUI da
ds ,",rellor
e"erc",,. les prillcipes
principes d"
du (loflvulI.melll
g,,,v6rn,mef.'
"fl.dal
qtl' I'ós"bliss.mo/lt
"f"otlal dans
tlans Ie
I. Nord. C'est UIJ'
11118 "Iritl
,·é,.itl 'l'll
rilt/bUssc"""t des
du Gennaills
Gennai"l daTlI
da"l
" les PrtJvinces
YfJ1IUJÏfJCS "ti dfHZ1ZÇ
dtuznç naisfançe ti:
ti ce gouvernement,
gOfl\'crnemCtlt, mais il est
"Ics
PrfJvinccs rtJ1naÎlus
Ut/t ausJi
IzaSft 'Iratlgol"
Ilr'mgo,. au
nu .•
.•.I;'réts
{oréts de la Gormal1i. : les cireonftancer
.ireonP"".es jet/Iet
fett/cl I"/lt
/'.nt
" tltl'
tllII,nl. All
Art COlJtrain,
COlJlrnire, 1'1111 les 1.ation!
'Jatio"s fepttlJlriD1Jal"
feptell/ri.,Jalll jont
fOIll rellics
,.,stiet fit/Uts,j
fitlèlu,j
, a",ell/.
:, !,urs
',urs uit',c:,
ufl'Cc!, et piliS
files elJ·i&lIienl
ell·itaie,,; 4Ioignécs.
4/oiCl/ées.
pilis ,lies
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voelig de gedaante van Leen. Het rijk van KAREL tien
rJen Graolen,
Grooten ,
werd zelfs geheel in Leenen geCplitst
gefplitst ,en ons land, in vier voorname deel en verdeeld, werd, na eerst aan verCcheidene
verfcheidene koningen of her~
togen van Lotharingen
Lotharingm gehecht te zijn geweest, een leen van
Duitsçhlalld,
Duitsçhla1Jd, en moest, als zoodanig aan deszelfs kroon hulde doen;
dus kwamen de keizers van tijd tot ·tijd
,tijd herwaarts, om er voor~
regten uit te deelen. Wanneer men nu uit dit oogpunt deze inrig~
ting befchouwd, dan laat het zich zeer gemakkelijk verklaren, hoe
deze inllelling door Europa algemeen geworden is, nangezien de
DnitCche
Dnitfche natie, die meerendeels llit
uit vreemde volken befiond, en door
overwinningen, in deze en gene landen, zich verfpreid had, deze Coort
foort
van oorlogen en dienstbaarheden heinde en ver heeft overgebragt •
en dat alzoo de Franken in Gallië, de Engelfehen
EngeIfchen in Engeland,
Engeland,· de
Polen weder in hun rijk, de Longobarden, Kelten en Normantjen in
Italië, de Vandalen en Gothen in Sp/mje, deze Dllitfche
Duitfche of Germa..
nifche gebruiken hebben ingezogen, en dat alzoo het Leenfielfel
Leenllelfel tot
zelfs binnen onze landpalen is doorgedrongen.
Wat nu het Hollandscll
Hollandsch Leenregt betreft, als afkomstig (gelijk
bier boven is vermeld) van het woord Leenen, zoo merken wij nog
aan, dat onder de verfchillende
verfchiIlende eigenCc
eigenfc happen en onderfcheidene
vcrdeelingen.
vcrdeelingcn. onder welke de IIollandCche
IIollandfche Leenen zijn te rangCchik.
rangfchik.
ken, als in feudi [ubjlantifllia,
fttbflantialia, 1Ja/tlraNa
11aturalia et accidetJtalia
accidemalia (om van
vcrdeeIingen niet te fpreken) over welke alle in het breede
andere verdeelingen
te zien is BORT I D. cap. V § 2 - 20, dezelve voornamelijk in twee·
derlei
clerlei {oorten
foorten , als: i.n goede en kwade Lemen, onderfcheiden wer.
den. De eerstgemelde , die onjlerfeliJk
onflerfeliJk waren, vervielen niet, zoo
lang er iemand gevonden werd, die als des laatfien
laatllen bezitters erfge.
erfge~
naam bij verfierf
verllerf optmd, en kwam eerst op den zoon, en bij ge.
brek vall
van zonen, op de dochter, en deze ontbrekende, op één
van het derde lid; gaande het mannelijk oor voor het vrouwelijk
gcOacht,
geOacht, en voorts
voortS de oudl1:e
oudfie voor de jongfie,
jonglle, zonder in aanmerking
te nemen, of de goederen van zwaard of van [Pil-zijde
fpil-ziJde (*) kwamen,
en zoo vervolgens van lid tot lid, onder wettige affiammellngen.
affiammeIlngen. In
de Provincie van het Sticht, echter, erfden magen van zwtl/Jrd-zijde
zwaarrJ·zijrJe
voor magen van [pi/"zi,ide,
[piJ.zijde, in dezelfde maagtalIe, den overledenen be.
be{l:aande.
l1:aande. (**) De laatstgemelde of kwade leenen (doch bij onze voorVoorouders de regte leen en genoemd) verfiorven
verllorven alleen op het oudfie
oudfte en
naaste mam hoofd,
hoofcl, onder des laataen
laatllen bezitters wettige kinderen en
verdere affiammelingen, en bij gebrek van dien, vervielen dezelve
op den leenheer terug, zonder dat de opgaande linie of zij magen
hier in eenige aanmerking konden komen.
Eindelijk komt nog in overweging de vraag: of deze Leenen
door den bezitter vervreemd konden worden
De ondervinworden?F ding,
(.)
e) Deze
De~e woornclI
woorden bete.kenen
beteekenen van maIl!
malt! en lI"tl'lllCn
"rOI/WCII zijt/c, nadien de eerlle
eerfie
"w".rJ
"1V""rtl Cl'
CIJ .fchiltJ
jclziltJ voerden, en
CD de tweede
t\Veerlc benaming .fpi/-zijde
jpil.ûjd. \'An het huishoudea
huisboudea
of dea
·•• rop de vrouwen het garen ..Tan
an het
dca rpi!, ..
.n.rop
hel vlas fpinden, afgeleidt
afgeleidl wQrdt.
wordl.
(")
(*) Zie &ADIlLAIIT
B.ADIlLAIIT C:ur;(u
Cur;/U Irlljccl.
'rIJjccl. duit. 31 cl4=5
et 4=5 No •• 3.
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ding, mitsgaders de gewijsdens in de regtsgedingen , die hier over
van tijd lot
tot tijd gevoerd zijn, hebben geleerd, dat wel degelijk de_
de.
zelve op een ander konden overgaan, als door opdragt
opdragt,, fchenking,
huwelijks-gaven, verkoop, verruiling of andere oorzaken, wel te
veraaan
verfiaan in ollflelfelijke
onjfClfeiijke of goede Leenen, waarvan de overdragt niet
geweigerd konde worden, alles echter onder voorbehouding van het
regt van naasting, aan de zijde van den heer, mits betalende den koopfchat, of prijs, indien daar eenige voor beloofd was; dochten
aanzien van de K1J/ade
K1J/arJe Lemen,
Leenen, was de leenheer ongehouden , de op<lragt toe te aaan,
flaan, ten zij uit gunst; al hetwelk ook plaats had, met oe·
oedrage
leengoederer., bij huwelijkfche voorwaarden aangebragt ,
rekking tot leengoederen,
eu
en waaromtrent de gemeenfchap, buiten een dergelijk confenc,
confent, wel
degelijk uitgefloten bleet.
Zoodallige Leenen nu vond men eertijds in menigte, in de Provincien
van Holland en Zeeland, doch voornamelijk in Utrecht en Gelderland; alleen in Yriesland
Friesland vond men voor 1795 niet meer dan 2,
namelijk: Broersmtl-Ieen, gelegen [ot Kollum, bij keizer KAREL
KAREL V
geflicht, en Hemme111a-lem,
geaicht,
Hemme111a-leen, bij den hertog van Sakfe uit het oud~
Pitt.
lJilt, aan het huis van HEMMEMA
HEMMEMA gegeven, waarvan het oppereigendom aan de provincie toekwam; hebbende de aloude vrijheidszucht
.der Yriezen
Friezen niet kunnen dulden, dat men op derzelver goed den naam
van dienst zoude leggen, gelijk de hertog van Sakfo,
Sakfè, als bij de
Vriezen
PrlezetZ tot landdrost aangenomen zijnde, weleer getracht beeft te
doen. Ameland, hetwelk mede, en nog onder die provincie behoort,
heeft men ook wel eens getracht tot een rijksleen
f"i.iksleen te verklaren, doch
het tegendeel daarvan is betoogd in zekere boek daarvan uitgegeven,
getitelt: Yendiciae
f/éndiciae Amdandicae. (*)
getitelt:.
Dan in Utrecht, ·of in de Provincie van het Sticht, waren dezelve
nteer in gebruik, door dien oudtijds
ondtijds de Bisfchoppen rijk en magtig ge.
gemeer
worden zijnde, deels door de dwaze giften der biJgeloovigen
bijgeloovigen van dien
tijd, tot onderhoud van geestelijken of nieuw bekeerden gegeven, maar
eigenlijk tot voltrekking van eigen grootheid misbruikt; deels door de
gunst der vorsten, die hen noodig hadden, begiftigd, zich dikwerf in gelijken rang fielden
(telden met de graven, of zich zelfs boven deze verheften,
hen aanmerkende als hunne leenmannen. Van hier dan ook, dat de
ben
nteeste riddermatige hoffieden en Ambachts-heerlijkheden aan de geestegeeste.
meeste
leenroerig waren, en het lecn,
leen, tot
lijkheid, en daarna aan de kapittelen, leenrocrig
Hol/and en verdere plaatfen zich uitfirekzelfs in Braband, Gelderland, Holland
ce; wan t in het jaar I I 84 vinden wij bij de gefchiedfchrijvers reeds aan.
geteekend: " dat BOUDEWl]N, bisfchop van Utrecht, alle de Leenman" nen en hooge ambtenaren des Bisdoms , omtrent dezen tijd beo
" fchreef, om hunne leenen van hem te komen verheffen, en in der.
" zelver ambten, bevestigd te worden
worden....
" Terwijl in eene oude krollijk
kronijk
van Utrecht,
Utreeftl, eene lijst dezer leenmannen gevonden wordt, als: de
herC·) Zie het work V,"
V," de H'orcn
H'oren ULRICI!
Ur.RICI! en ZACllAll.IA. HUBll:II.,
HUB&Il, i!l hunne l1elil·
iutJ.
iud. "Cl'lll
rliJlllll.• •I b~ek
b~e1l: 1I:"p.
klip. 36 §. S.
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hercog van Brnbond,
Broband, de graven van Holland en van Gelder ; de heehee·
ren van Heusden, van ArkeI, van A/tena, van Amftel, van Woerden,
Jen, van Groningen en van Koeverden. Alleen de hertog van Bra.
bami
bamJ of liever van Lotharingen (HENDRIK de I)
1) was de eenigfie,
eeniglle,
die achter bleef, .en het graaffchap van
van de Pe/uwe
re/uwe ter leen van de
Utrecht[che
C*) De landvoogden van Gelderland ginUtrechtCche kerk hield. (*)
gen nog verder: zij matigden zich koninklijke regten aan, maakten
Coort van onafhankeerfeIij k, en verkregen een e foort
hunne waardigheid erfelij
lijkheid, waarin het vertrouwend volk, op de braafheid van deze
heeren bopende , en tegen de heerschzucht der koningen zich gedekt oordeelende , goedhartig bewilligde; (**) zoo dat het Leenilel.
Leenllel.
fel aldaar zoo algemeen gevestigd was, dat, behalve nog in .latere
tijden zelfs, naar lands gebruik bepaald was, dat niemand over leengoederen, dan met goedvinden van den leenheer, befchikken kon,
men hier en daar in de fieden
lleden Leengeregten vond ingefield, in welke de leenheer of zijn regter
regeer de vonnisfen vermaande, die door
de leenmannen over gedingen , het Leenregt betreffende , werden
uitgefproken.
uitgefproken, hetwelk onder anderen binnen de fiad
ftad Zutphen, met
zekere plegtigheid, in de open lucht en onder eenen eikenboom, op
's
'$ Gravenhof, gefchiedde. ct)
Ct)
Alleen in Holland beilond
bellond eene zoogenoemde leenkamer, welke, het
gde
ade provinciale kollegie zijnde,
zij nde, in lateren tijd te zamengelleld
zamengefield was
uü
uh el;nen
e~l1en fiadhouder.
ftadhouder. eenen registermeester van de leenen en 3 leenmannen, van welke één te gel~ik het ambt van griffier bekleedde. Del.
ven wij echter hare eerile
eerfie fporen van de vroegCte
vroegfee tijden op
op,, dan
blijkt het,
het , dat het
het regter-ambt over leenzaken, oudtijds, door de
graven in der tijd bekleed .werd, tot dat in 1469 hertog KAREL van
Bourgondien een .ftedehouder
Jtedehouder heeft aangeCteld,
aange[teld, om in de leen-vi erfeha:!r
fchaar zijne plaatste
plaats te bekleeden, met bijgevoegd bevel, dat van toen af
de gedingen over den eigendom der leenen
leen en zouden gebragt worden voor
regtbank
bank of vierfchaar,
gemelden üedehouder
ftedehouder en zijne leenmannen in de regt
door
<loor zijnen fcedehouder in zijne afwezigheid te houden, en behoorlijk
bij een te roepen. Naderhand is ten tijde van keizer KAREL in 1519,
een nieuw leenhof uit eenen fcadhouder, en I~
u leenmannen befiaande
bellaande
opgerigt, hetwelk heeft Hand gehouden tot omtrent de afzwering
PHILIPS , wanneer het règtsgebied
van koning PHILIPS,
régtsgebied nopens de achter-leenen aan de fmalheeren, en nopens de grafelijkheids-Ieenen aan het
hof van Holland is overgebragt ; doch bij belluit
beOuit van de {laten
fiaten van
Hol/and, op den :Soften
Holland,
30ft en van Hooim. 1660, andermaal een leenhof op
ge(*)
WAGElfAAR,
(0) W
AGEI(AAR, Vaderlandfehe
Vaderland/eh. HistDrie
Historre

(*.J
("0)

MAR.TINET,
MARTINET,

2

d. bladz.

2611
261l

et [CIJI'
fefJlJ.

Historie der Wereld,
Were/d, 8 deel,
dee/, 4 tijdperk bladz. 33 en
ell 34.

ct) Zie: TegenwDordi{!.e
ftaat der Vereenigde Ned.,landen
<t)
Tegenwoordiffe /iaat
Nederlanden over GeU.,lantl
Ge/der/anti
Madz.
bladz. 365
36"5 en 366.
36"6". Zijnde deze merkwaardige eikenboom, welke Dog
nog korten tijd
geleden gefl:aan
gerl:aan heeft,
beeft, nu onlangs ter gelegenheid van het planereu
pIaueren Tan
,.an
voor de groote kerk, en het
bet omhakken der boomelI
boomell gCI'Cloid.
gerC/oid.

ALGEMEEN WOORDENB.
WOORDENll.

IV.

Q

~t pleia
plein
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LEERDAM. (lIet
(lJet voormalig
voormalIg Graaf/chop)
Graaffcn.1p) - LEERDICHT.

gerigt zijnde, zoo heeft hetzelve niet langer geduurd dan tOt het
jaar 1674, w:rnneer
w:mneer het
bet hof deszelfs
des~lfs rC'gEsgebied
rC'gtsgebied in leenzaken wedet
weder
als voren bekomen,ISI I heefe
heeft uitgeoefend; terwijl de
bekomen, en tot het jaar 1811
coenmalige
toenmalige regeringsvorm en de invoering
in~oering van het Code Napoleon aal1
Ull
het
bet Leellfcelfel,
LeenfcelCel, hetwelk na 1795 niet dan fehaduwachtig
fehaduWllchtig meer be
Rond, een einde aan het Leenregt gemaakt heeft.
ftond,
LEERDAM (Het voormalig
"oo~lnlllig Craaffclzap)
Craaffchap) heeft dat
daç van Kui/m
Kuilen.-..
/JUrg
/lurg eeD
ten Zuidwesten, en het land van natlfJfI
natJe" en Ar/tel ten ZuidZuid..
eertijd, aan de heeren van ArkeJ.
Arkel. kwam in
Oosten. Het behoorde eertijds
deiSde
de lSde eeuw aan het
bet huis van EGMOND, en mderhand,
mdcrband, door hu
hu-..
welijk van ANNA VAN EGMOND met WILMEM 1I;~ aan dat van Oranje
en Naslau,
Nasfau, in welks bezit het
Iret tot
tOt J795
J79S gebleven is, toen het met
's
'S I:lnd.
lands domeinen W'erd
werd vereenigd. Men vindt er uicmnntende
uitmnntende
aaufokken van
van,f en handel in paarden vele geweilanden, die tot het aanfokken
legenheid geven.
niet ver va'n Asperen
LEERDAM. (de Stad) Aan de Llnge,
Linea, nier
Asptren
en Hllukelotll
Heukelom,t en 3 kleine uren van Gorinchem.
Corinchem. Zij heeft de gedaante
van een langwerpig vierkant, 7 poorten, waarvan er 3 aan het waeer uitkomen, en relt
telt 1l,200
!l,200 inwoners.
Men vindt er eene Hervan den heer van Arke1
Arke! is t,
vormde kerk, in welks koor het graf v:\l1
met -eenen
J!eIlen netten "ierkanten
'lierkanten toren, die met een' fpits pronkt: de LulherCchen alhier behooren onder de gemeente van Kuilenburg f wellberCchen
ker leerur
leeraar twee of drie maal 's j;tars
jlIars er het avondmaal nitdeeTt.
uitdeeTt. Het
ftadhuis prijkt in den voorgevel met het wapen van F'REDERIX HeNHltNDRJK
DRIK T onder wiens regering hetzelve
heczefve gebouwd is. Het fioeten~mf
fio~n.m:r
ken maakt in Leerda11l
Leerdal1J het voorllaamfie
'VODrnaam1l:e befiaan der ingezetenen uit"
uit..
VoortS !reeft men er
er:1
2 glasblazerijen, eene aanzienlijke Jooijerlj
Jooijerij vaa
vall
'FulO{I!.R, en eene beroemde botermarkt.
de heeren
heefen 'FuKIi~R,
LEERDICHT. Deze Coort
foort van poëzij verfchiIt
V'erCchiIt van de L'Jrif~!te,
L'Jrifç-!te,
Epifche
Epifchc en Dramatifclze
Dralnatifthe daarin, dal:
dat zij (den Didnctiflhen)
Didoctifthen) meer be-be,daarden en zachteren toon
toon' voert, dan
d8n de anderen. Eene
Eelle wetenCchap
wetenCehap of
.daarden
kunst te bezingen, eene treffende waarheid
warrrheid tot onze leering voor te
.dragen,
.drogen, of onderwerpen te behandelen, die meer geCchikt
gefchikr zijn
zjjn voor
bet verfland, dan voor het gevoel; dit alles laat zich beter in eenen
een en
clidactiCchen
dichtfoortell
didactifchen vorm, dan in eenige andere der genoemde dichtCoortea
voordragen..
voordragen~ Het Leerdicht fchijm
fchijnt de poëzi,j
poëzi,i eener bèd:mgde
bèd:rngde Muze
te wezen. Nogtalls
Nogtmls is hetzelve, hoe wijsgeerig ook anders van toon,
altijd poëzij; en zij dwalen zeer, die meenen, dat eene berijmde
verhandeling, of eeneeene wijsgeerige befchouwing
befcllOuwing in zekere versmaat,
ook een Leerdicht zot!
zou kunnen weZen.
wezen. In zekeren zin is het oude
boek Job een Leerdicht, ofCchoon
offchoon met het Dramatifche verbonden.
Voorts brengt men tot deze dich[foorr
dichtfoort het werk van HESIODUS
HESIODUS lfl')'(f;
1Clf
%If Jf,.dP"'f;
lf.(.elprJ.'; v:rn
v:tn LUCRETIUS
LucRETIUs de rerum
rerU117 12aturo;
naturn ; van VJRGILIUS
VIRGILIUS ,
tie
de Georgi.a
Ceorgico en anderen. Bij de Enge!fchen
EngeIfchen heeft POPE een Leerdicht
gegeven: P1-oeve
Proeve over dm
den Mensch,
Mensen, en THOMPSON
TH'OMPSON de Jaargetijden.
Bij cfe
d'e Franfihm
Franfihcn gaf BOILEAU
BOILEAV fr Art poétiqtte;
poétique; LIMENARD
LIl'tlENARD la JV.-;..
N,;.

,er
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Yigatlon, en DE LILLE,
LILLE, die zich vormde lJaaf
nnar VIRGlLlUS,
VIRGILIUS, f Homme
Hamme des
"igatlon,
champs
cnamps en les Jardins; bij de DlIitfchel's
Duitfehcrs gaf HALLER.
HALLER die Alpen;
en bij de Nederlanders VONDEL den lof der Zeevaart en de Altaor.
Altan,..
gehe/mellisfm; VAN MERKEN
geheime1lisfell;
MERItEN het NIJt
Nut der tege1JfPoedCll;
tegCllfpoeden; FEITU
FEITIl het
grof en den Ouderdom; BILDERDIJK de ziekte der Geleerden;
Celeerden ; SIMONS
de wlI(mk
wIlarde 'flan
lIan "en
den MenS&h; H. KLEIN de Driften, om geene andere
meer te noemen.
In
tn hec
het Leerdicht
Le~rdj.cht maken befchrijvingen
hefehrijvÎl1gen en epifoden een gedeelte
11k
tik van deze dkhtfoort.
dichtfoort. Tot dc
de didactifche
didactifchc poëzij worden ook als
mitldete
mÎflóete foorten
foorten' derzelve
derzeh'e gebragt
gebrngt het Hekeldicht, en de didactifcn.e
didtJetifche
Brief, gelijk de EpistollI
EpislokJ lid
ad Pifo1Jes
Pifones van HORATIUS, ook
ooit de Heroitles
Heroides
van OVIDIUS
OVIOlUS en de Mqogdenbrieven
MtlDgdenbrieven van VONDEL.
LEEUW. (DE), (FeJil
(FeJit Leo, LINN.) In warme landen, zegt
tie welf
welfpFekeude
prekende BVl'P"OlV,
BVFFOl'Y, zijn de dieren, die op de aarde leven,
levens
gtooter
groQter en 1l:erkcr,
fterker, dan in koude en gematigde: zij zijn ook floutfioue..
móediger en wilder, en alle hunne hodanigheden fcllijnen
l11óediget
fchijllen eenigzi.ns ,met
-met
11et
liet kJintaat
klimaat in verband ~
te ftaan. De Leeuw, gcboren
geboren onder de braubraltdende zon van AfriktJ,
Afrika, is de llerldl:e,
llerldle. de moedigile en de verfchrik.
verfchrikkclijllle van allen. De lunerikaCche
AmeÄkafche Leeuwen zijn
zijn,.~ even als het klikli.
kelijkfre
maat, oneindig zachter van aard, dan die van Afrika afkomstig zijn;
eu
en hetgeen ten fletkUe
ftetklle bewijst, dat lmllne
11\111ne buitengewone
bmitengewol1e wÏiIil.heid
wHà1teid
is af te leiden van de bovenmatige 1lerke
lterke warmte, is daarin gelegen,
d'iegcl1ell, die in dezelfde landlbreek
dat diegenen,
landl'breek de hooge bergen bewonen,
waar
\Vaar de lucht meer gematigd is, eene andere
nJldere geaardheid hebben, dan
dïe, welke zich in de vlakten. waar de warmte
die,
wannte veel grooter
grooeer is, ophouden. De Leeuwen van den berg Atlas ,waarvan
l> waarvan de kruin dik
dik...
werf met fneeuw
fileeuw bedekt is, hebben noch de fioutmoedigheid,
ftoutmoedigheid, Doch
noch
de weestheid dier Leeuwen, die men in de brandende zandwoestij.
nél1
nen van BiJerlutgeritJ
BiJedulgeriti ot
of' Zaa1'a
ZtJat'tJ ontmoet. Het is vooral in deze woestijnen, w:l'ar
w:lar men
tnen die verfehrikkelijke
verCchrikkelijke Leeuwen aantreft,.
aantreft" die den fahrik
~er
planefen uitmaken. Gelukkig is deze
der 1'éitigers
reiZigers en nabij gelegene plaatCen
fVort niet teer talrijk en het fchijnt zelfs,
{(jort
zelfs. dat zij dagelijks
dageliJks vermin.
dert;
dert:; want volgens het getuigenis dier genen,
gencn, die dit gedeelte "au
V!11l
Afrika betocht hebben, zijn er thans zoo vele Leeuwen niet meer.
dm voorheen. De Romeinen voerden uit Libië, tot gebruik der
féhO'l1wfpelen,
aanféhO'tiwfpelen, vijftig maal meer Leeuwen, dan men er heden annheefe insgelijks waargenomen,
waargenomen. dat er zich thans in
inT1#'.
Tt#'..
treft. Men heeft
Rije,
IUje, Perzië en Indië
ltuiië veel milldér
mindér Leeuwen dan oudtijds ophoudcIto
ophoodelto
Zoo men deze vermindering, gelijk fommigcn
fom11ligcn willen,
willcn, aan meerdere
meerelere
hevoI!,illg wit toefchrijven, dan moet men
metl insgelijks iJl
Ïll aamnerlting
aanmedting
llevofJ(ing
nemen de voor het Leeuwen-foon
Leeuwen-foort zoo noodlottige veranderingen,
gedcelte vml
V311 Afrika en Azië onclergaall
ond'ergaaa.
welke het klimaat in dat gedeelte
heeft.
beeft. Geheele
Gehe'cle bosCchen,
bosfchen, door ouderdom vernietigd, wèlke de Na..
tuur niet herfield
herficld heeft; de aarde, van hoogere {[reken
taur
!1reken in
iu de vlakten
vl:lkten gebrngt; geheele bergketens, minder regen, "":1:11'door
waardoor de bekel!
beken zijn uitbragt;
uit.
gedroogd, en de ouvrochebaarheid
onvruchCbaarheid is vermeerderd; deze ell
en meer anQ ~z
de..
Q
de.

S44

LEE

U WAR

D

E

~

dere oorzakcn
oorzaken hebbcn
hebben de fchuilplaatfen
fchllilplaatfen der Leeuwen.
Leeuwen, en van die
uitmaken, vernietigd;
Afrikafche en Aziatifche dieren, die hun voedfel uitmaken.
terwijl eindelijk.
eindelijk, de uitvinding van het fchietgeweer, de magt
terw~jl
gevaarlijkfl:e vijand.
vijand, zeer aanmerkelijk vergroot
van den mensch, hun gevaarlijkfie
heeft. De Leeuw, in zijnen nacuurlijkell
natuurlijkelI ftaat.
fl:aat, is gewoon zijne
krachten te meten met alle dieren, die hij ontmoet: de gewoonte, om
als overwinnaar terug te keeren, maakt hem ftolltmoedig
fl:ommoedig en verfchrikverCchrik.
kelijk. Onbekend met menfchelijke magt.
magt, vreest hij die geenszins;
de kracht zijner wapenen niet ondervonden hebbende, fchijnt hij de.
dezelve te trotferen; toegebragte wonden jagen hem niet den minften
minfl:en
fchrik aan; zelfs wordt hij door een groot aantal niet uit het veld geflagen: een enkelde Leeuw.
Leeuw, uit bovengenoemde woestijnen , durft
dikwijls eene geheele
gehcele karavaan aan te vallen; en wanneer liij, na
een vreesfelijk
vreesfeJijk en hardnekkig gevecht, zich verzwakt gevoelt, gaat hijp
bij.
in plaats van te vlugten , voort met vechten, zonder immer den rug
toe te keeren. De Leeuw, daarentegen, die zich in de nabijheid der
Heden van Indië en Barba,-ije
Barbarije ophoudt, en den mensch in de kracht
zijner wapens heeft leeren kennen, heeft zijnen oorfpronkelijken moed
verloren, en laat zich zelfs door vrouwen en kinderen op de vlugc
vlugt
drijven.
Men behoeft den Leeuw ilechts
llechts uitwendig te befchouwen, om
zich van zijne groot inwendige hoedanigheden te overtuigen. Hij
gefialte, een' fieren gang, eene verfchrikkelijke,
vel'Cchrikkelijke,
bezit eene fchoone gellalte,
dóordringende ftem;
fiern; zijne grootte is niet buitengewoon, gelijk de Elephant of Rhinoceros; niet log, hij is zoo als het Rivier-paard of de Os,
noch.
noch te veel zaam gedrukt, gelijk de Hijaena en de Beer, noch te
zee~
zeer uitgerekt, of door ongelijkheden misvormd, zooals de Kameel;
maar integendeel zoo wel gevormd en geëvenredigd, dat zijn ligchaam
het model fchijnt te zijn van kracht met vlugheid gepaard. De groogroOoo
te Leeuwen zijn ongeveer acht tot negen voet lang en vier voet
hoog. De kleine sj"
Sj· voet lang en 3 voet hoog; terwijl de LeeuwiD,
wio, in alle hare afmetingen,
afmetingen. ongeveer een vierde kleiner is. De
kleur van den Leeuw is altijd van boven geelachtig, en op zijde
en aan den buik witachtIg;
witachqg; evenwel hebben AELIANUS en OPPIANUS
OPPlhNUS
beweerd, dat de Leeuwen in Ethiopië, even als de menfchen, zwart
waren; dat men in Indië geheel witte Leeuwen vindt enz.; doch dit
gezegde lleunt
fieunt ilechts
llechts op weinig gezag. De manen van den Leeuw
zijn door lange haren gevormd,
en van zijn
gevormd. die alle de voorfie
voorfle deel
deelen
lIgchaam bedekken,
bedekken. en altijd langer worden,
worden. naarmate het dier in
ouderdom toeneemt. De Leeuwin, hoé
hoè oud zij ook zijn moge,
is van deze haren beroofd. Zij draagt iets langer dan 3 f~
maand of honderd en acht
acht. dagen, en werpt 3 of 4 jongen te gelijk. Het Leenwen-vleeschis
Leenwen-vleesch is eetbaar,
eetbaar. en zelfs is er, volgens Bw_
MENBACH, eene geheele horde van Arabieren, tusfchen
tusrchen Tunis en Al.
giers wonende,
wonende. die er zich bijna alleen mede voeden.
LEEUWARDEN, (in het bocl'envriesch:
boerenvriesch: Ljieuwerd) de hoofdstad
der
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der prOVI11Cle
provJ11cle Friesland,
Fi-iesland, met ruim 16000 inwoners, voorheen de
zetel der Vriesfche stadhouders. nu eene der koninklijke residentien, ligt aan den zamenloop var. verièhillende vaarten, waardoor
zij met alle de deelen des lands gemeenfèhap heeft, en hare week-zij
markt druk bezocht wordt. Zij drijft veel handel in boter, rund.
vee, fchapen, granen, aardappelen en andere voorebrengfelen.
voortbrengfelcn. Geene fiad onzes
oozes vaderlands ondervond in
io weinige jaren zulke eene ver·
andering. Alle de luifels, voorheen zeer talrijk, zijn, volgens eene
gemaakte keur, voor de huizen weggenomen, welker voorgevels
grootendeels vernieuwd zijn. De frisfche verwen groote glazen.
die men aan de meeste huizen, vooral aan de winkels waarneemt.
!lad een zeer welvarend en vrolij k aanzien. De firageven aan de fiad
ten, weleer zeer flecht,
flecht. zijn kortelings llieuw
nieuw gevloerd, en zouden
fraai megen genoemd worden, zoo niet de meeste eng en bekrom.
pen waren. Men vindt er fchoone wandelingen op de wallen en
.-buiten-fingels.
buiten-fingels. De voormalige prinfen-tuin,
prinfen.tuin, tegenwoordig fiedelijk
uitCpanning gefchikt,
geCchikt, wordt thans in eeeigendom en tot openbare uitfpanning
nen nieuwen, zeer bevalligen fmaak aangelegd. Er zijn 3 Nederduic.
Nederduil:.
WaalCehe Hervormde, 1 Lmherfche,
LutherCche, I Doopsgezinde, 4
fehe en I Waalfehe
Roomfche en 1I Joden kerk. In het koor der groote kerk !lond
Vrie[che fiadhouders, in 1795 door woest.
weleer de graftombe der Vriefche
beid
heid vernield. Onlangs is in dezelve een gedenkteeken opgerigt voor
den beroemden opvoedingskundigen NIEUWOLD. Onder de voornaamfte gebouwen behooren de Oldehoof, een dikke stompe toren, van
waar men een fchoon landgezigt tot in zee heeft; het collegie, of
de zetel van het gewestelijk befhmr; het landshuis , waar de regtbank hare zittingen houdt; het fiadhuis, en het hof of koninklijk
verblijf. De kanfelarij , waar federt de 16de eeuw het hof van
Yriesland
Friesland vergaderde, was federt 1811 eerst een hospitaal, toen
veran_
eene kazern, en zal nu in een huis van correctie en arrest veran.
derd worden. Het tuchthuis, eens door HowARD geprezen, zal aanzienlijk worden vergroot, ten einde 800 gevangenen te kunnen bevatten, uit meer dan eene provincie derwaarts henen te voeren. Er
is een zeer talrijk en bloeijend departement der maatfchappij: tol
Nut van 't Algemeen, dat het onderwijs in nuttige wetenfchap en
kunst met ijver bevordert. Voorts zijn er vele zeer goed ingerigte
fcholen van lager onderwijs. De Latijnfche fcliolen waren er altijd
in goeden ftaat en hebben de fiudien van vele beroemde geleerden
voorbereid, onder
ouder toezigt
[oezigt van Jo. FUNGERUS, EDO NEUHUSIUS,
IZAAK VALCKENAER, Jo. PIERSON, HENR. Jo. ARNTZENIUS, TIJDE.
MAN en VAL. SLOTHOUWER. Van de hoogleeraren, die thans in het
wetenCehappen ,
Noordelijk deel des vaderlands, ter uitbreiding der wetenfchappen,
werkzaam zijn, hebben zes het vroegfie
vroegll:e geleerde onderwijs van den
laatsgenoemden in de fcholen hunner geboortefrad ontvangen.
Te LeeUWal"den kwam prins WILLEM IV, de grootvader van onzen
tegenwoordigen koning, ter wereld, die regtfrreeks uit het huis der
Q3
Vries~
Vries-

246
~46

LEEUWENHOEK. CA.
CA.

VAN)

-

LEGENDE.

Vricsfche fl:adhouders afll:amt.
amamt. Voorts zagen hier het licht CAMl'EGt.
CAMl'EGI.
Vriesfche
us Vl'rRINGA,
VlTRINOA, godgeleerde, PJERIUS
PIERlUS WINSEMJUS, dichter en gefchied.
gefchied_
fchrijver,
fchriJver, benevens een groot aantal beoefenaars der oude lettereIl
eu
en Latijnfche dichtkunst,
dichtkunsr, nIs:
als: LOnEWJjK
LODEWIJK CASPER VALRENJlER,
ALKENAER, Jo.
DAN,
DAN. VAN LENNEP,

Jo.

RUARDI,
RVARDI, TIIEOD.
TUEon. VAN

KOOTEN,
KOOTEN.

Jo.

AD.

en RICH. VAN
VAl': OMMEREN.
OM MEREN. De fiad,
Had, oor'
oor"
fpronkelijk uit drie dorpen gebouwd, in 1190
1I90 bemuurd, 300 jaar
fprollkelijk
ui~geplunderd , onderging lla~
later door de partij der Sçhieringers uirgeplunderd
na·
dcrhand weinig oorlogsrampen meer. Zelfs onder d~ Fr:mfche
Franfche
o'lerheer[ching
overheerfching bloeide zij, door billuelllandfchell
binlleulandfcheu handel, fabrijken
en ambachten, meer dan andere fl:eden.
LEEUWENIlOEK. (ANTONIJ
(Al\'TONJj VAN) Een beroemd Nederlandsch
Nederlalldsch
Natuurkuudige, in 1632 tc
Natuurkundige,
te Delft geboren, die zich inzonderheid heeft
ber.oemd
bewemd gemaakt door de omdekkillg
olltdekking der Mikroskoop, en lneer
meer andere
uitvilld,ingel1.
uitvind,ingen. Hij [derf
ftierf iIJ
in 1725 te
re Delft, waar men in de oude kerk
een prachtig gedeukceekcn,
heUl heeft opgedcukteeken, met een grafTchrift,
grafTchrifr, voor helD
gerigt. Hij
Bij heeft ver[cheidene
verfcheidelle werken in het Nederduitsch uitgegeuirgegev.en,
1u1turne detecta, in vier quarto
v.ell, die olld~r den titel: Arcana 11Qtume
deelen, (tc Delft van 1695 tot 1719) in het Latijn overgezet, en
te Lef/den
Lei,/den herdrukt zijn. In hetzelfde jaar vernadcrnuIJd
nadernnnd (in 1722) tc
frhenell
frhenen ook nog in één deel in 40, zijne Brieven aan
flan d(!
d,e kOl1inklijke
/eolJinkli.lke
Malltfchappij
Maat[chappij te Londen, waarvan hij lid was. alsmede nrm
flan "erfchei"crfcheigeleerdclt.
dene gekerdelZ.
LEGENDE. Is de titel van een boek" waaruit men, bU den
openbaren godsdienst,
godsdien.t, in de olldç
oude Roomsch
Roomseh KatllOlijke
Katholijke kerk, gewooll
gewoon
was, dagelijks iets vpor te lezen; doch inzonderheid werden de be:was,
fehrijvingell
fchrijvingel1 van het leven en de lotgevallen der heiligen en marte·
laars, en wel geheele verzamelingen derzelve , Legenden genoemd,
g~noemd,
omdat men daaruit, insgelijks, in de vroeg-mis en de eetzalen der
kloosters iets voorlas, en
cn dit gebruik, ter
tcr onderftelllling
onderftelll1ing van het
Roomsch Kotholijk
Kntholijk geloof, [en
RoomscIl
ten ernftigfte aanprees. Ook de Roomfche Brevillrien
fehe
Breviarien (gctijboeken)
(getijboeken) bevatten vele gefçhiedenisfen
gerçhiedenisfen van hei.
ligen en marteloren
martelaren,, die op hunne
hunlle n:wmdngen
naamdagen moesten gelezen worden. In de middelecllw
milItIeleeuw was er eene verzameling van zoodanige
f01lctorum,
heilige ge[cbiedclJis[cn
gefchiedelJisfen,, onder dcn
den naam van Legenda [tmctorum.
of /listoria
/listaria LOlllbtlrdicfl,
LOl1lbtlrdica, bekcnd;
bekend; doch voornamelijk
voornalnelijk was beroemd
de zoogenoemde
zoogcnoemdc gll/dell
gulden Legmde
Legerlde Cm/rea
(aurea Legenda), welke
wclke door JACOBUS DE 130ltGINE,
13011GINE, in het laatst der 13de eeuw, ge[chreven
gefchrevcn is. AI.
Al.
hoewel
boewcl er onder het groot aantal
auntal van foortgclijl{c
foortgelijke Legenden eene mezolltelooze verdicht[els
verdichtfels gevonden worden, zijn
nigte laffe
lallè vcnclfe!s
vcrrel[els en zoutelooze
er echter ook vele dichterlijke en verhevene verhalen onder; en van
hier, dat verfcheidene
verfcheidenc en
cn groote
grome dichters zich met de bearbeiding
dezer dikwijls flechts ruwe flof
fiof hebben bezig gehouden; zoo als
nis
GÖTIIE,
GÖTIlE, H. W. SCHLEGEL, HERDER en anderen. Eindelijk noemt
men ook, hU het muntwezen, het fchrift,
fehrift. inzonderheid het om·
fchl"ifc
fchl'ift op munten) of op den rand derzelve , Legmdc.
Legende.
NODELL.
NODELL, BERM.
BERiII. BOSSCHA
BOSSCIIA

LE·
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metalen over het algealge.
LEGEREN. Het vermengen van twee me.talen
meen; doch bij het muntwezen de vermenging van het
bet edel goud
en zilver
zjlver met het mill edele koper in het bijzonder. Goud wordt met
koper, met zilver, of met zilver en koper te gelijk, gelegeerd.
De eerfie
1'ootle, de tweede de witte en de
eerlle legering noemt men de roode,
rlerde
derde de gemengde. Zilver wordt altijd met koper gelegeerd. Door
de legering verkrijgen de mumrpecien
mumfpecien de behoorlijkè hardheid, om
mumkosten
het
bet .mijten
afflijten te verhinderen, en dient
dien t zij tevens, om de muntkûsten
het land bepaald.
goed ~e maken. Zij wordt door den muntvoet van bet
LEGIOEN was eene afdeeling van het Romeinfche
Romeinfcbe leger, welke
op onderfcheidene tijden een verfchilIend getal manfchappen bevatte.
tribflts 1000 mlln
man te voet
Onder ROMULUS werd uit ieder der drie tributs
en 300
3.00 te paard gekozen. Ten tijde van POLYBlUS
POLYBIUS beilond
befiond een Legioen uit 4,200, en ten laatfie uit 6,'200
6,200 man voetvolk. De folda.
~en van zulk een legioen waren alle Romeinfche burgers, en het
was alleen in den hoogl1:en
hoogfl:en nood, dat men zich daartoe
daanoe van 1laven
naven
bediende. Ook mogt niemand, behalve in een dringend gevaar, beneden de 17
IJ jaar oud zijn. Gewoonlijk bevond zich bij een LcgioeD
LegioeD
nog een gelijk getal bondgenooten
bondgenooten,, zoodat men, wanneer er van een
Romeinsch Legioen gefproken wordt, daardoor altijd een corps van
verfia:ln moet. Het voetvolk van ieder Legioen,
Legioen.
9 of 10,000 man verlla:m
3000 man befiond, werd in 10 kohorten,
Iwhorten, en elke
toen het nog uit 3°00
Îll 3 manipels
manip~{s of centurien,
centflrien, omdat zij uit 100 man bellonden,
kohorte in
verdeeld. Toen de Legioenen naderhand fierk(:r
Ilerkcr werden, behieid men
wel deze verdeeling, doch fplitfie nog ieder manipel
mtlnipel in ~ çen/u1'ien,
çenturien,
en de centurie
cellturie wederom in decurien.
decuriell. Bij ieder Legioen bevonden
zich 6 krijgsoverfien,
krijgsoverfl:en, welke naar de rij, ieder eene maand, onder
ollder
cQnful het bevel voerden. Deszelfs hoofdvaandel
uit eeden conful
hoofdvaalldel beftond
beilond Uft
nen zilveren adelaar, en men onderfcheidde deze Legioenen of door
den naam van hunne bevelhebbers C
(zoo
zoo als b. v. het ClliUdit1ansch
CINUc!i411nsck Legioen) of van de plaats, waar het diende, of van eelle godheid, of van
eene of andere gebeur
gebeur~..
vogelen, of ook wel van de uitkomst van de eelle
lenis. Onder de regering van AUGUSTUS
AUGUSTUS bellond
befiond het geheele Ro.
Ro~
meinfche leger uit ~S
~5 Legioenen.
LEI. Zoo noemt men in de fcheepstaal
fcheepscaal het fchip, land of eenig
ander voorwerp, hetwelk onder den wind ligt, dat is: van den wind
Le;
is afgekeerd. Zoo zegt men: het vijandelijk fchip lag onder onze Lei
cf
ef had den wind tegen zich; en ~oo
2;00 noemt men ook het lager lig.
gend boord van een fchip Leiboord.
LEIBNITZ. (GOTTFRIED WILHELM,
vrijheer "nn)
Vtm) Vereenigde
WJLHELM, "rijkeer
de Natuur immer in een enkel mensch vele en groote talenten, zoo
wa$ het in dezen geleerden en beroemden man. Hij werd in 164-6
was
164.6
te Leipzig geboren,
geboren t waar zijn vader hoogleeraar in de wijsbegeerte
was; doch dien llij
hij reeds vroeg verloor. Reeds als kind gaf hij
blijken van buitengewone bekwaamheden, en maakte n~derhand
naderhand
groote vorderingen in de weteufchappen,
wetcnfchappen , dnt
dat hij , nog geen
zulke grooce
Q4
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LEIBNITZ. (G. W. vrijheer
"rijheer van)

verhandelin_
20 jaar oud zijnde, reeds diep doordachte, wijsgeerige verhandclill.
Altdorf, met veel roem den graad van dokwr
dok tor vergen fchreef. Te Altdor!,
bier bekend met den vrijheer van BOIBOIkregen hebbende, geraakte hij hier
JJIentz, door wiens in.
NABURG, f1:aatsdienaar van den keurvorst van Mentz,
keurvorfl:clijke raad naar die
dic fl:ad beroepen en tot bijvloed hij als keurvorfl:elijke
zitter in de geregtelijke kanfelarij benoemd werd, waarop hij in 16
1672
vrij heers naar
naur Parijs
PariJs vergezelde, alwaar
den zoon des genoemden vrijlJeers
hij de bewon dering en vriendfchap van vele mannen van verdiensten
verwierf. In het volgende jaar deed hij eene reis nar.r Engeland, en
OLDENBlJRG en zelfs met NEWTON
hield hier met WALLIS, BOYLE, OLDENnmG
van..,. jaar keerde hij
eene geleerde briefwisfeling. Na een verblijf van.,.
ben ijdenswaardigen fchat van kundigheden
kundigbeden en waarnemingen
met eenen benijdenswaardigen
Bruns..
naar zijn vaderland terug, werwaarts hij door den hertog van Bruns.
f41ijk-Luneburg tot hofraad beroepen was. In 1676 kwam hij in Hawijk-Luneburg
belleden.
no,'er, waar de inrigting der boekerij zijn hoofdwerk was, beIleden.
de hij den overigen tijd aan wis-, werktuigkundige en andere uitvindingen. In het eerfie vak muntte hij bovenal uit , waarvan zijne
Differentiaal-rekening, die hij in 1684 in druk gaf, ten bewijze kan
verf1:rekken. Ook hield hij zich met de verbetering der voer-werk.
verfirekken.
tuigen voor den bergbouw , der weerglazen, en inzonderheid met
het vervaardigen eener reken-machine onledig, waarbij hij nog de bomoeijelijkfl:e zaken poogde op te helvennatuurkunde , waarin hij de moeijelijkfie
deren, beoefende.
onderfcheidene vakken uitgegeven;
De fchriften, door LEIBNITZ in onderCcheidene
zijn omgang, gedurende zijne reis, met de grootftc
grootfie geleerden en
met den roem van een fchrander
[chrunder oordeel,
fiaatsmannen, gepaard lUet
wikkelden hem in menigerlei belangrijke betrekkingen en 2angelegenheden. Men bewonderde niet alleen zijne uitgebreide kunde in de
hern over het algemeen
oude en nieuwe talen; maar befchouwde hem
om·
als een man, die het geheele gebied van menfchelijke kennis omweten[chapvatte. In 1700 gelukte het hem, dat de akademie van wetenfchappen, door zijnen invloed gefl:icht, hem tot voorzitter verkoos.
Hetzelfde poogde hij ook te Dresden te bewerken, doch de oorlog,
welke toen SokJe
Sakfe teisterde, verhinderde zijn plan. PETER de Groote
en KAREL VI waren zijne begunfiigers.
begunfl:igers. Hij bevond zich tot 1714in Wéenen,
weten[chappen
Weenen, waar hij mede eene nieuwe akademie van wetenfchappcn
wilde oprigten, tot dat de keurvorst van Hanover, na den dood
van ANNA , koningin van Engeland, tot koning verkozen werd.
laatHe oogenblikken van
LEIBNITZ werkte onvermoeid voort tot de laatfte
zijn leven, en fderf in Slagtm. van het jaar 1716, in het 70fte zijns
ouderdoms. Zijne levenswijze was zeer eenvoudig:
eenvoudig:. hij. at veel en
dronk weinig; ftudeerde veelal des nachts: [tond
fwnd vroeg op, en mep
dikwijis alleen in zijnen ftoel ~ die nog in de boekerij te Hanwe,'
HanOl'e,·
voorhanden is. Hij bezat een uitmuntend geheugen, een helder ver_
Hand, en eene levendige verbeeldingskracht. Zijne fchriften verfchenen
in het ecrst
eerst iedcr
ieder afzonderlijk in het licht, doch zijn naderhand bijeen
vcr_
ver.
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verzameld, en door L.
1. DUTENS, in 6 deelen in 4to uitgegeven geworden. Een groot getal ligt nog ongedrukt in de boekerij te }faHafJover;
1lOver; doch zijne nog onvoltooide reken-machine bevindt zich te
Cöttingen.
Cöttingell. In zijn beroemde werk, TIJeodicae,
Theodicae, vindt men eenige zij_
ner voornaamfte wijsgeerige leerCteifels
leerCtel[els omwikkeld. De dankbare nakomelingfchap
komelil1glChap heeft dezen verdienftelijken
verdienftelijkel1 man, in de aangename
buitenftreken van HanOl'er, een gedenkteeken opgerigt, hetgeen alge[tichten, tempel heleen uit eenen, aan het einde der groote laan geftichten,
LEIBNITZ geplaatst is. Op den
ftaat , waarin het borstbeeld van LEIBNITZ
fteen, die zijn ftolfelijk
lUen alleen de
ftoffelijk overblij ffel
lIel bedekt, leest men
woorden Osla Leibnitii.
Leib71itii.
LEIJDEN. De grootfte
grootrte ftad
rmd van Zuid-Holland, liggende 2 UUt"
UUr
van de zee, 3 van 's Grave12hage
Graveuhage en Delft, 5 van Haarlem en Gou_
Cou_
da en 6 van Rotterdam. Indien men haar voor het oude Lugdunum
Batavorum houdt, dat ten tijde der Romeinen reeds bekend was, is
oudfi:e fiad der provincie. In de 9de en lode eeuw
zij tevens de oudfte
vindt men reeds fporen
[poren van Lei/den; doch zeker beftond
be[tond het reeds
in de 13de, wanneer de gravin ADA er in belegerd werd. Deze
Had werd. van 12
91~ tot 1659 zesmaal uitgelegd, en zou, na de laat.
1294
laatHe vergrooting, 13,000 huizen, en in 1640 weinig minder dan
100,000 inwoners hebben kunnen tellen; doch federt het deerlijlc
verval van onderfcheidene
I6de en het
onderrcheidene fabrijken, die vooral in de 16de
midden der 17de
l7de eeuw bij uitftel.
uitftek bloeiden, verminderde ook het
getal der inwoners, dat, inzonderheid in de laatfie
laatfi:e helft der vorige eeuw, met zulk eene verbazende fnelheid is afgenomen, dat'
dat
herzelve
hetzelve thans niet veel meer dan 28,000 zal bedragen. In eene
halve eeuw, tot op 1804 , werden meer dan 540 huizen afgebroken; terwijl de laken-fabrijken, die in de 16de eeuw in fommigejaren 44,000, in de 17de 25,000 fiukken leverden, in 1802 niet
meer dan 1086 vervaardigden.
Lei/den bezit eene beroemde hooge fchool, in 1574, ten loon voor
de dapperheid harer burgers in het bekende beleg, gefiicht,
gellicht, en
den 8fien van Sprokkelm. des volgenden jaars plegtig ingewijd. Het
akademisch gebouw is voorzien van een goede fierrellwacht
fierrenwacht , die voor
weinige jaren aanmerkelijk uitgebreid, en feden
federt geheel vemieuwd
werd. Achter hetzelve vindt men een' fraaijen kruidtuin, in 1600
aangelegd, in de 18de
J 8de eeuw vrij wat vergroot, en voor weinige t.ja.
ren, onder toezigt van wijlen den beroemden Hoogleeraar S. J. BRUG.
BRUG..
MANS, geheel nieuw aangelegd, en met een aanzienlijk fiuk gronds
vermeederd. Tot akademisch gebruik zijn verder nog befiemd eene
uitgebreide en vermaarde boekerij, waarin meer dan 3,000, meest
Arabifche , handfchriften gevonden worden; een rijk en voortreffelijk
hetwelk y
kabinet van vergelijkende ontleedkunde en ziektenkunde , hetwelk,
zoo als het thans gerangfchikt, en door den aankoop der belangrijke
Hoogleerarell BRUGMANS en BON verrijkt is, met de
kabinetten van de Hoogleeraren
),abinettell van Europa kan wedijveren; alsmede het zeet
zeer
beroemdfie ]<abinetten
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uitgebreid, uitmuntend kabinet
knbinet van Natuurlijke
Natllurlijke zeldzanmheJcn, door
den Koning
~oning der Nederlnnden
Nederlanden aan de hooge fehool
Cchool geîchonkclI,
gefchollkcll, en
~hans in het zo')genoemde
zo~genoemde Hof Vtlll
"all Zesfen geplaatst, en eindeiijk
einrleiijk ec
ec~..
(hans
ne
PC ver7;ameling
ver~ameling van Griekfche
Griekfehe en Romeinfche oudheden, en van
gedenkll:ukken
gedenkfiukken der oude kunst,
kunst. Ol~der
OIJder de voornaamfl:e
voornaamfie gebou.
put, het
wen behooren de burg, met zijnen doolhof en diepen pUt,
pad.
pad- en
el} gemeene land$huis
landshuis van Ilijn/pnd,
/l.ijnllJnd, he~ gevangen
gevangenhuis
huis 's Gra.
'Yenflein.
~enflein. de waag, de lakenhal
lakenhl/.l en fchouwburg, een groot gebouw
voor verlJ1inkt~
verminkte krijgslieden,
krijgslfeden , benevens onderfcheidene
onderfeheidene liefdadige ge.
{lichten.
fiichten. Oftder de Hervormde kerken onderfcheidt zich de Ma,.ekerk door haren koepel en hare geheele
gehee1e bouworde; terwijl in de
}Jieters-kerJ;.
pieters-kerl;. de eenvoudige begraafplaatfen van BOERHAVE , CAM~ER,
;PER, LUZAC, en in de Hoog!a1Jd[che
Hooglolldfche die v.,n
v;m den çgelen V4N nj;:R
Dj;;R
WERfF
WER,F gevonden worden.
Bij den bekenden ramp,
ramp , den 12 van
Louwm. 1807 aan Lei/tien,
Lei,jtlen, d.oor
door lJ.~t
»~t fpringen van een kruidfchip,
overgekomen,
overgekomen. werd de geheele Noord-Oosthoek van bet
het RapeIJbm"{J
Rapenburg
vernield:
veJ.1lield: de trotîche
trotfche gebouwen van eenige aanzienlijke burge/."s,
burgers, als
~ede
JIlede de nette huizen van den welvarenden middelfiand,
middelfland, en de [ehafchamele woningen der behoeftigen werd(ln
werdçn door een geworpen, ea
en ruim
150 mel)fchen
mel}fchen lieten
Hetel). daarbij hun leven. De verwoeste plek. vormt
cwee uitgebreid# pleinen, die tot eene wandel- en exercitieplaats dienen.
De inwoners van Leijden vinden thans nog meestal hun
hnn bell:aan
befiaan in
de nog overgeblevene' fabrijken , in be,t
he~ voordeel Vlfn
vnn de ll:udemen,
fiudencen,
en in eene aanzienlij~e,
aan~ienlij~e, wekelijkfche markt voor geheel Rij1Jland.
Rfj'Jland,
waarop inzonderheid veel boter geneten wordt, welk arti&:el,
arti~el, be.
Ile,vens de Leijdfche kaas, hier zeer beroemd is. - Behalve de benevens
fl:ad de Maatfchappij
roemde booge fchool vindt men nog in deze find
Hollandfche
van Nedcrlandîchc
Nederlandfche letterkunde, en eene Afdeeling van de Holkmdfche
lDaatfchappij
lDaatrchappij van fraaijc
fraaije kunsten ell
ep w~tenfchappen, p~l)evens
\J~nevens nog een
Eeeken- en wiskundig genootîchap,
genootfehap, en meer andere nuttige inrigtingcn.
inrigtingen.
teekenLEIJDEN. (LUKJ\S
CLUKAS VAN) Deze beroemde Nederlandfche schilder
en plaatfilijder,
plaauilijder, werd in de fiad, die zijnen naam draagt, geboren,
en fiierf aldaar in 1533. Hij leverde fiukken in olie-, waterverwen •
op
at> glas, en eene menig~e
menigte in koper gëgraveçrde
gégrave~rde platen, die met de
grootfie goedkeuring ontvangen werden. Schooll
SChOOl} hij zich wel niet
nie~
geheel
kenmerkt,
gebeel van den fmaak , die de kindschheid der fchilderkunst kenmerkt.
konde losrukken, verdient hij echter den naam van een voortreffelijk
kunstenaar. Zijne vindingen zijn vol geest en menigvuldig; zijne
groeperingen verfiandig en natuurlijk; in alle zijne beelden, inzon.
fl:raalt karakter door, alhoewel dit niet altijd
derbeid
derheid in de koppen, firaalt
edel kan genoemd worden; de houdingen en wendingen der figuren
zijn zeer verfchcide!1,
verfeheiden, waarover men zich te meer verwonderen moet,
uit hoofde van de menigte beelden, die men dikwijls in zijne fiuk·
nuk·
ken vindt; zijne teekening is juist, doch nict ideaal, maar ll:lar
naar de
natuur des lands gevormd, waarin hij woonde; zijn koloriet is behabeh:!cn natuurlijk, doch in zijne
zijnc lucbc-pcrspekciven
lucht-pcrspektiven omdekt
ontdekt mcn
men
gelijk en
ec.
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eel1e zekere hardheid, aan het toenmalig tijdvak der kunst eigen,
eene
J!lde jaar fchilderde hij een fiuk
fluk voor den heer VAN
Reeds op zijn J2de
LOKHORST , die er zoo vele goupguldens voor betaalde als hij jaren
telde, hetgeen in dien tijd eene aanzienlijke fom was, waarna hij op
fneedt, die de bewondering van alle
zijn 16de jaar een Ecç~ homo [needt,
Bijzon~ter belangrijk
belangrük zijn de platen, waaria
kunstkenners wegdroeg. Bijzonder
hiJ, met zijnen vriend ALBRECHT DURER wedijverende, met dezen
één en dezelfde voorwerpen behandeld heeft. De volledigfte en
frnaifte yerzameling zijner in koper gegraveerde pla~en berullt in de
fmaifie
boekerij te Wee,/en;
Wemen; terwijl zijne [childerftukken
fchilderftukken in verfcheidene
verl"cheidene
lmDstverzamelingen, voornamelijk il1 Lei/r/en,
Lei/tien, Weenen,
Wéenen , Dresden,
.ml1stverzamelingen,
Milaan en Flo1'ence
Flot"ence verfpreid zijn. 111
167~
In ·Utrecht
Utrecht beruste tot op 1672
voornaamfte kunstpremen
eene verzameling zijner voornaamae
kumtprenten,, die bij de be~
heJllagtiging
ftad in banden
delJ
J)1agtiging der Had
handen der Franfchen viel; alsmede onder dell
fecretaris derzelfde fcad,
ui~muntende fcbilftad, E. VAN HARSKAM,P, eene uhmuntende
fchilderij
perij van onzen meester, verbeeldende SAULUS, op den weg naar
lJamaskus,
j)amaskus, vergezeld van een' hoop ruiters en voetknechten; terwijl
;..ijn
~ijn beroemd meesterftuk
meesterauk,, het /aa/fle
/aa/pe OOt"f]eeJ
OrJt"r/eeJ vercoonende.
vertoon ende • nog
heden
beden op het raadhuis te Leijden, gevonden wordt.
L}!:.I]DSCHE FLESCH, nlzoo naar de plaats harer uitviRding, ge.
noewd,
noemd. is eene fiesch,
flesch, welke
wellce tOt het ophoopen der elektrieke flof
.gebruikt word t. Men bekleedt namelijk eene flesch, die gewoonlijk
eCJIe
eeJIe rolronde gedaante heeft, zoo van binnen [Or
to~ als van buiten op ee~
ne zekere hoogte, met een de elektrieke flof
l'Ie
fiof geleidend Iigchaam,
ligchaam, ge.
gemeenlijk met bladtin, en plaatst in dezelve eene koperen llang,
fiang, waarop een knop mede van koper is bevestigd. Nu wordt deze fiang of
kHOP
knop met den condtlctor
conductor eeller elektriefeer machiene
machicne in aanraking of
verbinding gebragt,
gehragt, wanneer de (I:of
aof door de wrijving van het werktnig
werktuig
opgewekt, langs den conductor en
Cn de fi:lI1g
!lang naar het binnen-bekleed.
fel
!el van de fiesch
flesch ftroomt,
aroomt, en zich op de binnenzijde der flesch ver.
verZilmelt.
zilmelt. De buitenzijde verliest daarentegen hare natuurlijke elektrielee
ke aof, en hier door ancftaat
ontaaat dan een zeer aanmerkelijk verbroken
evenwigt,
evenwigr, zoodar
zooda~ wanneer men door middel van een gebogen koperdraad of op eel1ige
eenige andere wijze, de 1l:of
flof welke op de binnenzijde der
iIesch
flesch is verzameld, gelegenheid geeft, om naar de buitenzijde te komen,
zoo geweldige wijze gercbiedt, dat de elektrieke
men, dit op eene
eeneZOQ
flof in dezen overgang ~lerlei
IIllerIei ligchamen kan verpletten, verbranden
en fmelten. Dit noemt men de elektrieke febok,
fchok, en zulk eene fiesch,
fleseh,
Lefjdfche fleseh,
flesch, welke men zegt, geladen te worden, wnnneer
wanneer
eene LeiJdfche
lllen daarin op de genoemde wijze de elektrieke flof ophoopt.
LEIPZIG. Eene der belangrijkfce
belangrijkne koopfteden van Duitsen/ontl,
Duitsen/anti,
in het koningrijk Sokfen,
Sflkfen, en wel in den Ldpziger-krcits,
Leipziger-kreits, in eene aan·
aangename vlakte, aan de Pleisze gelegen. Zij voerde tot het begin
der J6de
16de eenw
eeuw van de Sorben-Wenden,
SOl'ben.Wenden, een Slavisch volk, dat het
land tusfchen de Elbe en SaaIe
Saa!e het eerst bebouwde, den Slavifchen
naam vao
van Lipzik,
Lipzik. hetgecn
hctgccn ecnc
ccnc Lindat-,lzaag
Lilldm-haag bctcekcllt:
bctcekcnt: ook vindt men
nog

LEK. (DE)
DS2
nog tegenwoordig, tusCchen
tusfchen de Had en voorrtad,
voorftad, de fchoonfte
Cchoonfte lanen van Iinden-boomen.
Jinden-boomell.
OfTchoon Leipzig op zich zelve niet zeer voordeelig voor den hanOfTehoon
del gelegen is, werd het echter door eenen zamenloop van verfcheidene gunstige omftandigheden tot eene koopftad verheven. lnzonInzonderheid is haar binnenlandfche handel tot eene aanmerkelijke hoogte
-derheid
geklommen, en kan men dien der Misfen of markten, hoedanige er
3 gehouden worden, waarvan de Paasch- en Michaelismis de voorNederl. gul.
gulnaamfte zijn, jaarlijks op de ronde fom van 35 millioen Neder!.
dens ftellen (*). De boekhandel, welke zich hier als een midden.
middenpunt vereenigd, maakt den hoofdtak van den handel uit; en alhoewel
èe manufakcuren
manufakturen in Leip-r,ig
Leipûg in geene verhouding ftaan met de uitge.
uitgeftrektheid van dezen handel, vindt men er nogthans verfcheidene fafirektheid
brijken van aanbelang, zoo als: van halve en heele zijden ftoffen •,
katoen, tapijten, fpeelkaarten, goud en zilver, leder, tabak, gewascbt
linnen, papieren behangfels , borduurfels enz.
Het getal der inwoners van Leipzig wordt tegenwoordig op 36,000
gefchat.
gerehat. Onder de algemeene nuttige inrigtingen behooren, behal.
ve de hooge fchool, in 1409 door FREDERIK
FREDERJK den ftrifdbaren geftichr,
geftich~
de akademien van teeken , fchilder·
fchilder- en bouwkunst, het inftituut van
dooillommen,
dooffiommen, de burgerfchool, de fterrenwacht,
fterrenwacht , en het voor weinige jaren opgerigte muzeum, waar men alle in- en uitlandfche dagbhlden
bladen en journalen kan vinden, en eene aanzienlijke boekerij tot
zijn gebruik heeft. VoortS heeft men in èeze
deze ftad
Had vele geleerde en
wetellfchappelijke
wetenfchappelijke gezelfchappen; bijeenkomsten en collegien; eene
fraaije concert- en danszaal (beide met fchilderfcukken van OESERS
'verlierd); eene welvoorziene ftads- en univerliteits-boekerij
'verfierd);
univerfiteits-boekerij;; de zoo
loffelijke vrijfchool ,in 1792 gefticht;
geHichq het federt 1797 zoo doelmatig ingerigt lazareth of St. Jakobs hospitaal, waarmede tevens een cli.
clinisck
niscn infticuut
inftituut verbonden is; de van ouds zoo beroemde Breitkopffche (tans Breitkopf-Hiil"telfcke)
Breitkopf-Härtelfcne) boek- en muzijk-drukkerij en giefcne
terij, waarbij onlangs eene afzonderlijke f:b
i~b rijk voor inftFumenten
inftFUmencen is
Rostifcne kunstfabrijk
kunstfabrijk,, en eindelijk het Natuurkun·
Natuurkunaangelegd; de Rostifoke
dig magazijn van M. T AUBER. In den omtrek van Leipzig vindt
men vele aangename oorden en merkwaardige plaatfen. Onder de
eerfcen behoort de Engelfche tuin in Mackern,
Macnern, en onder de laatften
Iaat/ten
eerften
het flagveld
llagveld bij Breitenfeld, beroemd door de nederlaag van TILLJ] ia
1631, en dat bij LuIzen,
Lutzen, vermaard door de overwinning van GUSTAVUS
AnoLPHus
ADOLPHUS in 1632, wien het zijn lellen
leven koste; doch nog meer door
de volkomen zegepraal, welke de Rusfen en Pruisfen
Pruis[en,, in Wijnm.
18 1[3.
3. in deszelfs omtrek, op den Franfchen keizer NAPOLEON behaalden.
LEK. (DE) Eene rivier in ons vaderland, die eenen
een en tak van den Rijn
RiJn
uitmaakt.
uitmaakt, welke laatfie
Iaatfle te WiJk
fPifk bif
bi;' DtlNrjieJe
Duurjletle den naam van Lelt
aanneemt, die, westwaarts aanftroomende, bij Krimpen in de Mus
Mails valt.

LEM.
LEMC·)
ct) Volgeus
Volgens
SII,/I[ell.
$tJl/lfel/·

HUKG41U
HUNG41lS

Dlnltwürdigbit,,,
D,nkwürdiglili",. za,.
n, Fillen
Fil/en.

Gefohj,hte
Clfobilhle

"os
vos

L E M B ERG. -

L E M NOS.

~S3

LEMBERG. De hoofdftad
hoofdfiad van het koningrijk Gallicrë,
Go/licr'ë, en van
vnn
den kreits van dien naam aan de rivier de .Pel
tew , met ruim 41,000
.Pe/tew,
inwoners, waaronder 14,000 Joden. Zij heeft vele nuttige
nUttige inrigtingen en fabrijken; Zij ligt rondom in bergen; bevat tegenwoordig
JJ2
2 Roomfche, I Armenifche, 1 vereenigde Griekfche kerk, I Ltlthersch bedehuis en nog 9 kloosters, ver[cheidene
verfcheidene hospitalen, bene.
benevens eene hooge fchool, welke in 1816 het vorig lyceum vervangen
heeft;
beeft; doch waarbij de.
de . geneeskunde geenen afzonderlijken leerftoel
heeft,
beeft. Lemberg
Lemóerg is, naast Brody, de aanzienlijkfre
aanzienlijkfte koopftad van Galli.
cië,
çjë, en bezit, binnen hare muren, de uitgebreide katoen-fabrijk van den
graaf FRIES te Wenen, waàrin nankins, benevens vele andere katoene
ftoffen, als ook tafelgoed, vervaardigd worden, en waarbij zich tecevens eene verwerij van echt Turksch garen
guren bevir.dt, door welk een
en ander zij aan ruim 4000 men[chen
menfchen de kost verfchaft. Verder zUn
z~in
er vele andere fabrijken, als van liot,
lint, leder, muzijk infl:rumemeo,
in!l:rumenten, als
ook branderijen, fl:okerijen,
Ilokerijen, en boekdrukkerijen; terwijl de binnenlandfche en commisfiehandel met 3 zeer bezochte jaarmarkten den inwobellaan bezorgt. neren een goed beilaan
Ook in onze vaderlandfche provincie Oost-f'laanderen
Oost-naanderm is een dorp van dien naam.
LEL EX. Een der eerfie
eerlle aankomelingen in Griekenlanel,
Griekenland, waarfcbijn.
waarfcbijnlijk uit Egypte afkomstig, die eene volkplanting te Megara in Ackaijen fiichtte, en medewerkte. om de nog woeste Grieken te befchaven.
Men fielt
Ilelt zijne
Zijne komst 200 jaar voor den Trojaanfchen oorlog.
LEMMER. (DE)
(DEJEen
Een welvarend dorp in Friesland, in het
Zevenwoiflen en het IIrrondisfement
arrondisfement Sneek,
Sneeft:, aan de Zuiderkwartier van Zevenwoklen
~e,
fcllj~epsbouw. en zeer veel doortogr;
zee, met ruim 1900 inwoners, fcheepsbouw.
van en naar Amflertl4m,
Amflerd4m, waartoe de geregelde vaart tusfchel1
tusCchen de;,;e
de2;e
beide plaatfen , en de daarmede in verband fiaande
fraande binnenfchepen en
postwagens zeer bevorderlijk zijn.
LEMNOS. Een vermaard eiland in den Gri:kfchen
Gri2kfchen Archipel. nabij
T!trM;ë,
Tltradë, heden Stalimena genoemd. In de vro~gfl:e
vro~g!l:e tijden was het
berucht door den moord, aldaar door de vrouwen aan hare mannen
geilacht daar alleen
gepleegd, zoodat een tijd lang het vrouwelijke geOacht
heerscht~, en flechts op gezette tijden de mannen werden toegelaten;
beerschte,
wordende echter de kindere(l
kindere\1 van het mannelijk geOacht
geilacht omgebragt.
Naderhand werd het door de Pelasgen. die door de Atheners verdreven waren, bevolkt, en nam feden in bloei zeer toe. De kunsten vooral waren er in groot aanzien: waarvan niet alleen de beroem.
de doolhof op het eiland getuigt, maar ook de eerdienst, daar bijzonder aan VULKAAN toegebragt, welke hierin waarfchijnlijk zijnen oorfprong heeft, dat het fmeden van het ijzer op Lemnos het eerst in zwa:1g
zwa!lg
gekomen en vervolgens beoefend is. Het bevatte verder eene foor~
Coor~
van aarde, die zeer zamentrekkend en vooral voor vergiftige beten
PHlLOKTETES derwaarts zonden.
zeer heilzaam was, waarom de Grieken PHiLOKTETES
Lemnos is bergachtig:
bergacbtig: men kweekt er granen, katoen, olie en zij~
de, van welke laatfie
laat!l:e men eenige ligte
Iigte fiolfen vervaardigt. Dit eiIall"
eilao"
zon.
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LEMURES. LEMtJRES.

((Jeograplzifdie)
LENGTE. ((Jeograplzifélte)

zoude een bloeijende \velvattrt
welvattrt genieten 7 wanneer het vno
vnn ziJne ÓIlOllTegenwoordig dn'jven cia Ingezete..
nen nog eenigen handel ter zee, waàrdoor men de begeerlijkheid
der dwingelanden
dwillgelanden gemakkelijl{er kan ontfnappen.
LEMtJRES
LEMURES (Maniae, /arllae)
larllae) , waren de zielen der a:fgeftorve.
afgeftorve.
Dcm,
nen, en
en wel van diegene, welke men voor fchadelijk
îchadelijk hield. Zij
hUil ook den bijnaam van
verfcheneu in den nadlt, om welke reden hUil
naçhteti;jke
naçhtetifke of zwarte Geesten gegell'en
gegeven werd. Om dezelve uit den
g~heelen hoop te verbannen, vierde men oudtijds in de natllten
nathten van
9, u en 13
J3 van Bloeim. feesten, die naar hunnen
hunnm naam Lemflrien
Lem.rien
(/Amlria,
(!Amlr;o, Lemuralia, Remuria) genoemd werden, en waarvan de
plêgtigheden
plêgtigh.eden hierin beftonden. Omtrent middernacht, wooneer
w:mneer aHe.
alle.
in dief:lc
dief:le rust was, fiond de huisvader op, en gin'gblootvO'ets
gin'gbiootvoets en zeer
fW naar eetJe bron, waarin hij de handen
banden wiesch;.
wieseh;. liierop keerde bij
rmug'f nam Zwarte
zwarte boonen in den mond,
momt, en wierp dezelvè
dezelv~ f zonder
IIllllg'f
cm
on Ce
te zjen,
zien, tot negenmaal over zijn hoofd; terwijl hij daarbij teftelkens de woorden uitfprak: }face ego
ega millo,
mitta ~ nis
kis Faóis
Fabis me rlleoslJfle
rllCoslJfle
reodi1lllJ
~eodi1ll/) (dil. is voor u; met deze boonen koop ik mij zelven en de
aoeg
mijnen van u terug). Hierop wiesch hij nogmaals de handen, tleeg
opeen
bekken, en fprak daarbij negenmaal, op eeop
een koperen, hol bEl'kken,
nm
"en Cme1>enden
fiuel;enden tbon,
tOon, ckze
lfuze woorden: MalieS
Morzestt excile,
excite, paterni, dat
is: vemek
YE!ltrek ~n hier, zielen mijner voorvaderen t Nn
Nu keerde hij zich
afgeloop en. Men
nog eens om, en daarmede was de plegtigheid afgeloopen.
woatJ:Je,
WdIIlJ'k, dat de geesten de boonen verzamelden..
LENGTE
L~NGTE (Geograplzifolze)
(Geographifclze) is de amand van eene pl:tat!
plaat! tot de
andere die men V!oor het begin aanneemt, regt' OOSt en West genovan de evennachtslijn, af eenen
men. Zij wordt das door eenen boog Van
onvercirkel, die aan dezelve evenwijdig is, gemeten. Het is vrij anver.
eirke~
fchillig, van welke plaats men die telling begint, of gelijk men diç
kwtstmtig noemt, welken meridiaan men voor den eerfl:an aanneemt.
tOt
doch het ware te wenfchen, dat men zich eindelijk eens algemeen tot
een en dellZelfdcn
dellZelfden meridiaan bepaalde, waardoor lI'eel
veel verwarring zoude
worden voorgekomen. De Franfclzm
Franfclzen nemen gewoonliJk voor eerfica
eerfl:eu
Engelfc!len dien van Green.
Greenmeridiaan dien van Parijs of Ferro, de EngeIfcken
'Ileh, de Spanjatlrden
Spanjaarden dien van Cadlx, en \fij Neder/tmderr
Nederltmt/en dien
VIIeh,
wn den Pic van Teneriffe,
Teneriffè, of eender Canarifche eilanden, alm;
anI}; oficnoon
offenoon
van
merrdiaan van
vall
tegemvoordtg
tegenlVoordtg vrij algemeen voor de landkaarten de meIidiaan
Greenwich gevolgd wordt. VeFerro, en voor de zeekaarten die van Creenwich
Ie andere Natien rekenen nu ook de Lengte aan beide zijden vltn
van den
eerllen meridiaan; doch wij gelooven, dat de wijze der Nerkt/aN'
Nede1'll1n.
den,
derl, Oni de Lengte alleen Oostwaarts
OostwaartS tot 3600 toe door te tellen,
tellen ~
verre verkieslijker is, ten
een min!1:e veel minder aanleiding tot dwaling
befiek bat
l~nt niet toe, dit hier aan te toonen. De Lengte
geeft: ons benek
pla:rts op
M even als de Breedte noodzakelijk, om de ligging eener plaats
i&
den aardbol te bepalen, gelijk wij dit reeds op het artikel Breedte,
waar naar wij hier verwijzen, hebben opgegeven. Zij wordt mede
in

derdnlkkers bevrijd ware.
wnre.

n_

t E N G T E. (Ceogrllpltifclte)
(CeogrtlpMfclte'

~SS
~5S

in
In graden, minUten
minuten en
eu feconden uitgedrukt. Men kan de Lengte eeee.
ner plaats opmaken uit
uic het verrchil
verfchil in tijd; want door de omwente"
Jing der aarde om hare as in!!4
in 24 uur, is het, als of de zon
Zon in 24
~4
ling
aur
uur eene beweging om de :rm-de
:till'de maakt, en dus in 24" haren omttek
olnttek
"an
tan 36000 doorloopt, derhalve elk uur \:64(t of 150
150 aflegt, hetwelk
evenachtslijn 4' in cijd
tijd geefc.
W:inneer wij
voor eiken graad van de evenachtslUn
geeft. Wiinneer
nu weten, dat Amflerdam op ~~a
Ja,~o 7' 30'#
~2-0 30&"
308" , en Peking op 13+°
aa"
Lengte ligt, dan hebben de'ze
de'Ze pJaatfen
plaatfen een verfchil in lengte van
vin J1110
J ra
a7'
37' 22", hetwelk, 150
tso voor een uur ge-rek.end,
gC'rek.end, in tijd herleid, 7° lU)'
26'
30" ongeveer in tijd gaeft
geeft~f hetgeen aanduidt, dat,
dar, da:;r Peking Oostwaarts
dmflerdam ligt; het aldaar zoo veel tijd vroeger middag zal zijn
van Amflet"dmn
dan te Amflerdom,
dmflerdam, en dus reeds 7°
70 26' ao"
30" in ~en avond zal zijrr,
zijn,
wanneer het te Amflerdam
nu gemakkelijk
dmflerdam middag is. Hieruit zal
zaf men nn
kunnen ópnt.rken , hoe men omgekeerd, wanneer het verfchil in tijd
van twee plaatfen (bij de zeelieden Lengte in lijd genoemd) bekend
Is,
ts, de Lengt~ van eene plaáts
plams kan berekenen. Het moeijelijkne
moeijelijkae ecb~
ech~
ter is de bepaling der Lengte op zee: onderfcJreidene
onderfcheidene zee-mogendheden, en bijzonder àe EngeIfchen
Engelfehen , hebben aanzienlijke fonDen
fommen vool"
voor
de uit
vinding van een zeker middel tot deze bepaling uitgeloofd.
uitvinding
doCh zonder volkomen geflaagd te Zijn.
zijn. De bepaling der LCilgt~
Lengt~ op
zee benaat
befiaat eigel'llijk
eigenlijk in het vinden hoe laat bet is aan boord, en ce
te
gelijker lijd
tijd op eene bekende plaats aan den wal; het eerfie
eerUe gefchiedc
door
doot berekeningen uit de bekende breedte,
breedte. afgeleid,
afgeleid t het atrlere
arrlere moet
gefchieden voor eerst door een volmaakt goed horologie,
horolagie, dat (om de
woorden van den Hoogleeraar VAN
VAN SWINDEN te gebruiken) " of den
tiJd volmaakt volgt, of waarVm1
waarv:m men den gans ten op" gemiddelden tijd
tijdsvolmaokt kent; een horologie, dat, niet
" zigte des gemiddelden tijdsyolmadkt
" tegenflaande
tegenfiaande de beweging van het fchip, door de veranderingen in de
lochtgefieldl1eid der plaatfen1 waar het fchip zich be.
" warmte en de lnchtgefteldlleid
" vindt, geene ongeregeldheid iu
in zijnen gang ondergaat." Zulke ho.
rologien hebben HARRISON, ARNOLD, EMMERyen
EMMERY en KENDAL in En.
geland,
gelnnd, de beide BERTHOUDS en LE Roy in FrankriJk
Frankrijk alzins
ruzins naaaw.
kenrig
keurig vervaardigd. Dan behalve, dat zij altijd nog aan gebreken on.
derhevig zijn, en bij de minfl:e
minfie omfteltenis
omfieltenis meer na· dan
dlm voordeelig
werken, zijn de kosten van deze time keepers, (tijdbewaarders
(cijdbewaarders,, tijdvaD
meters, zee-horologien,) zoo groot, dat niet alle fchepen zich van
kunllen voorzien. Een ander middel voor het vinden Wil
van
dezelve kunnen
den tijd, op eene andere
anderepIaars
plaats op het zelfde tijdfl:ip als aan boord,
kan gefchieden door de gelijktijdige waarneming van een en hetzelfde
'Voorwerp
Yoorwerp of verfchijnfel, het zij dan in de verduisteringen of eclip.
fen. doch inzonderheid door de amanden
afaanden van zon en maan,
maan ~ of
van de maan en eenige vaste fter,
fier, welk! laatfle
laatll:e middel zel.er
zel~er het
bet
naauwkeurigfte
naauwkeurig!te is. Dan, eene verklaring hiervan zoude ons buiten
bcfiek en dat van dit Woordenboek brengen. Wij vinden dus
ons beftek
verpligt,, hen, die in dit fchoone auk
011S verpligt
f1:uk dieper willen indringen, te
verwijzen n:t:lr
n:l:lr de keurige ,/erhatJdelil1g
,'crhafldclil1g over het bepalen der Lengte
Le11gt4

al!

op
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L E N NEP. (C. VAN)

op :tee,
::.re, door de afftnnden van de maan tot de zon of "'(IS!e
Mste fterren,

van den, ook ten dezen opzigte, zoo verdienstelijken, helaas overle.
overleden Hoogleeraar J.
J. M. VAN SWINDEN, te Am[terdam>
Amfterdam> bij de wed.
GERARD HULST VAN KEULEN, alsmede tot de nieuwfie Engelfche
werken in dit vak.
LENNEP (CORNELIS VAN) was de zoon van DAVID VAN
LENNEP, raad in de vroedCchap en fchepen van Haarlem,
/-laarlem, en van
MARGARE'fHA SVLVIUS,
SYLVIUS, welker vader, CORNELIS SVLVIUS,:
SYLVIUS,: mede in de
regering van die ftad geplaatst was. Hij werd aldaar in den jare 1751
geboren, was van jongs af met de uitmumendfte
uitmumendftegeestvermogens
.geestvermogens begaafd, en genoot daarbij de voordeelen eener befchaafde opvoeding.
voorbereid
Zich tot het ontvangen van het akademisch onderwijs voorbe~eid
hebbende, hoorde hij te Lef/den de les[en
Ies[en van verCcheidene hoogTERENTIUS , van PES'fEL over het
leeraren : van RUHNKENIUS over TERENTIUs
het. onCchatbaar
Nederlandsch regt, de ilaatkundige historie, en over het
werk van GROTlUS over het regt van vrede en oorlog; van VOORDA,
over het Romein[che
Romeinfche regt, en van LULOFS over de ilerrenkunde.
Gedurende zijne akademi[che letteroefeningen
lerteroefeningen verloor hij zijnen vader,
en werd meester van aanzienlijke bezittingen ,waarvan hij zulk een
gebruik maakte, als ook aan eenen meer gevorderden leeftijd tot eer
zoude verilrekt hebben. Te Amfterdam , werwaartS
:zoude
werwaarcs hij zich met
der woon begeven had, geraakte hij fpoedig in kennis met geleerde
lmInnen , waaronder de heer JI;;RONIMO
JERONIMO DE BOSCH weldra zijn bijlmlnnen
lIDnder vriend
vrIend werd, hetgeen voor hem den weg baande, om met
den beroemden hoogleeraar PlEUR
PIETER BURMAN, alsmede met andere beminnaars en beoefenaars der fraaije letteren, bekend te worden. In
HENRIETTA VAN DE
1773 huwde hij aan mejufvrouw CORNELIA HENRIE'fTA
POLL ~ dochter van den heer JACOBUS VAN DE POLL, bewindheb·
bewindhebber
~r der O. J.
I. kompagnie ter kamer /llllfterdam,
dlllfterdam, uit welk huwelijk,
22fl:e jaar fiierf, twee
behalve twee dochters, waarvan eene in haar ::n([e
zoons, met name DAVID JACOBUS en CORNELIS SYLVIUS VAN LENNEP
verwekt werden.
Het kan niemand bevreemden J dat een man als VAN LENNEi>,
LENNEJ.>, wiens
Jtnnde en werkzaamheid zoo algemeen bekend waren, en die bovendien in de achting en het vertrouwen zijner medeburgeren deelde,
gedurende omtrent 40 jaar in onder[cheidene eerposten , nu eens
tot zijn genoegen, dan eens tegen zijnen wil, geplaatst werd. Op
het laatst van 1787 werd hij van zijne posten van raad en fchepen
der ftad Amflerdam ontzet; doch na de omwenteling van 1795 tot
[tad, ter vergadering van de proafgevaardigde van de burgerij dier ftad,
vifionele reprefemamen
reprefentamen van Holland, benoemd, en vervolgens tot
velkozen. Na den be.
belid der eer[te
eerfte en tweede Nationale vergadering verkozen.
hij zijn omilag en
kenden 22 van Louwmaand 1798, echter, nam bij
bleef buiten bewind tot in den Herfst van dat jaar, toen hij als lid
der tweede kamer van het vertegenwoordigend ligchaam optrad, in
welke betrekking hij bleef tOt in 1801, toen deze vergadering door
eeD
een
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een wetgevend Iigchaam
ligchaam vervangen werd, waarin hij almede werd
benoem_
verkozen. Twee jaar later kreeg hij zitting in den nieuw benoem.
den raad te Amjlertlaffl,
Amflerdam; en werd in 1808 door koning LODEWIJK
tot vroedfchap dier !lnd,
tl:ad; en nog kort voer zijnen dood tOt lid van
het fijndicaat aange!leld;
aangetl:eld; doch onder alle deze en anderen posten was
Inat!le jaren zijns levens met meer genoegen
er geene, dien hij in de laatlle
CUrator van het athenaeum
athcllaeulIl en der Latijnfche
L:nijnfche
waarnam, dan dien van cUrator
in gemelde !lad.
tl:ad.
fcholen In
VAN LENNEP bleef, onder zijne menigvuldige ambtsbezigheden,
met eenen voorbeeldigcn ijver werkzaam tot nur
nllC van alle letterkundi..
ecnige betrekking f1:ond.
!lond. GetuiGetui.
ge genootfchappen 1f waartoe hij in eenige
gen hiervan waren de maatfchnppij der wetenfchappen te Haarlem;
het Uttechtsch
Utrechtsch genootfchap, in 1773 nog bekend onder de zinfpreuk
Dulees ante omnia
omnifl Mulae;
Mu!ae; het ZeetJwsch
Zeeuwsch genootfchap der Weten.
Weten~
Dulces
fchappen te Plisftngen;
Plisflngen; de mnatfchQPpij
mnatfchllppij v'an
van den landbouw te Amfler.
dam; de maatfchappij van Nederlandfche letterkunde te Lei;'tletJ
Lei/detl en
meet
meer anderen. Voornl
Vooral was hij aanhoUdend
aanhOlldend werkzaam bij de 3 Am·
Amfierdamfche
tl:erdamfche letterkundige genootfchappen
gellootfchappen , bekend onder de fpreuken:
Diliget1lÏae
Diliget1tiae omnia; Patriae, en Concordiae
Com"ordiae et libertati,
lihertati, in welke
hij, zoo als ook elders, eetl
eell groot aamal
aantal belangrijke verh:tndeIingen
en dichtllukken
dichtfiukken voorlas. Jammer is het, dat geene derzelve , voorgelezen van 1773 - 1809,
1809~ tijn
zijn gedrukt geworden. Alleen zijn van
verfeh enen fommige fiaatkul1dige
fiaatkUl1dige memorien, rapporrappor~
hem in het licht verfchenen
ten en aanfpral.en, benevens eenige Meteorologifche, of weerkundige
waarnemingen, v'an
Van tijd tot tijd in den Letterbode geplaatst.
gepla:ttst. Een vlij
vIij..
tig en nnauwkeurig
naauwkeurig befchouwer der Natuur zijnde.
zijode , kwam hij zelden
vart
vali eane
e~ne wandeling terug, zonder het een of ander belangerijks gevonden en opgemerkt te hebbeu.
hebben. Hij bezat eene fraaije verzameling
uitlandCl:he, maar vooral inlandfche kapellen, welke laadle
laat!le hij
van uitlundH:he,
meestal zelf gevangen, of ook wel door alle de verwisfelingen, van
het ei tot den vlinder, zorgvuldig opgekweekt had, hetgeen hem in
fraat
tl:aat !lelde,
tl:elde, om het werk over de Nederl:lt1dCche
Nederl:mdfche infekten, bij den
boekhandelaar SEPP te Amjlerdam
/Jmflerdam uitgegeven, met vele en gewigtige
bijdragen te verrijken.
Iigcllaam genietende, konde hij
Meestal gezondhéid en fterkte van Iigchaam
nafporil1gen onafgebroken voortzetten. Hij bebe.
zijne bezigheden en nafporingen
lllet een fijn en fcherp
zat een onbegr~ipelijk frerk
Ccerk geheugen, gepaard met
eenen
en. ongemeen helderen en vluggen geest; was weloordeel, en een
willend jegens alle menfchen, zelfs die verre beneden hem gerekend
werden; een teeder echtgenoot, een liefderijk vader, een gulhartig
vriend. en een ftandvastig
Ctandvastig en opregt vereerder van den geopenbaardel1
vriend,
eerCten van Sp~okkelm. 1813, te Am.
godsdienst. Hij ftierf op den eerften
jlerdnm, in den ouderdom van 62 jaar.
flerdam,
CORNELIS) Deze beroemde Nederlandfche rchif
rchil-..
LENS. (ANDREAS CORNELlS)
182HC
der werd in 1740 te Antwerpen geboren, en fiierfin Lentem. I8zztc
verdiC'llsteBrllsftl, in den ouderdom van 82 jaar. Men kent van dezen verdiensteBrusfel,
ALGEMEEN WOORDENB. IV.
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lijken meester fraaije altaarflukken
altaarllukken en portretten, welke van zijn
kunstpenfecl
kunstpenfeel getuigen. Hij vormde op zijne langdurige loopbaan vele
kweekelingen en leerlingen, die hunnen onderwijzer eer aandoen. ZijZiJkumtvak,, dat hij zoo gelukkig beoene befpiegelende kennis in het kunstvak
fende, evenaarde zijne praktijk, waarvan onderfcheidene werken s~
door hem uitgegeven, de be!lisfendfle
beflisfend!l:e blijken opleveren. Het werk, ge.
titeld: les CNtl/1I1CS
CostUIlICS des pel/pIes
peuples de r /lntiquité protlvés
pl'ozwés par les Monu.
ments, werd meer dan eens herdrukt. I-lij
Hij was lid van het koninklijk
Nederlandsch instituut, van dat van Frankrijk, van verfcheidene akademien, en ridder van de orde van den Nederlandfchen
Nederlnndfchen leeuw.
jaargetijde, hetwelk onmiddel.
onmiddet.
LENTE. (DE) Het aangenaamfte jaargetUde,
lijk op den winter volgt, en met den dag begint, waarop de ZOII
bij haren opgang in den nequator
oequfJtor treedt, waardoor dag en nacht evell
eindigt ~ wanneer zij op den middag haren hoogften
hoogfteR
lang worden, en eindigt.
Hand
ftand bereikt heeft. Het eerfce
eerfte gefchiedt bij ons bij haren ingang
laat!l:e bij hare
in den Ram omtrent den 22ften van Leme-, en het laatfle
intrede in den /{reeft
Kreeft op den 21ften
21 ften van Zomenn.
Zomerm. Op het Zuidelijk
omt·rent den
feerrenkundige Lente haren aanvang omtrent
halfrond neemt deze fterrenkundige
feaat
12den van Herfstm., en eindigt omftreeks 21
2 I van Winterm., en ftaac
aequ%r, en over hec
het
dus gelijk met onzen Herfst. Beneden den oequator,
niee
algemeen onder de heete luchtftPeek laten zich de jaargetijden niet
zoo verdeelen als - onder de gematigde; wordende dezelve aldaar albepaalt
leen in den droogen en regentijd ·onderfcheiden. Ook bij ons bepaalc
zich, in het dagelijkfche leven
leven,I de benaming der vier jaargetijden,
meer tot temperatuur en weder, dan wel tot den ftand
(tand der zon, en
wij hebben bijna altijd reden, om het begin van de fterrenkundige
Lenre, dat is, van dent~jd,
den tijd, waarop het
Lente van dat der eigenlijke Lente,
zachte weder begint, te mogen onderfcheiden, alzoo
aangename en zaclue
het laatfte gewoonlijk later invalt.
LENTO, Langzaam, welk woord gebruikt wordt, om de
dc tijdtUd~
ffi3!lt
ma~t en het karakter van een muzijkfmk
muzijkftllk aan te duiden.
LENTULUS. Het ge!lacht
geDacht der LENTULUSSEN te Rome, was zeer
oud en aanzienlijk, en heeft vele roemruchtige mannen opgeleverd.
LEO X. Wiens eigen naam was JOHAN DE MEDlCIS
MEDICIS , (zijnde een
zoon van LORENZO DE MEDlCIS
MEDICIS en
eu CLARISSA
CLARIS SA DES URSINS), werd
reeds in zijn 14de jaar door INNOCENTlUS VIII, tot kardinaal, en naderhand door JULIUS II tOt legaat verkozen,
verko zen, in welke waardigheid
hij in 1512, in den !lag
flag bij Ravenna
Rave1ma tegen de Franfchen,
Frtlnfchen, gevangen
genomen, naar het Franfehe
Franfche leger gevoerd; doch nog in tijds ontzet
werd. Eene omwenteling bragt hem te Florence terug, en de dood
van }ULIUS
JULIUS II
11 verhief hem in 1513, het 38lle
38l1:e jaar zijns levens, tot
den pausfelijken zetel, dien hij tot het laatst van 1521 bekleedde,
wanneer de dood zijn leven eindigde. Hij was een groot vriend van de
jagt en de vrouwelijke kunne, en leefde in eene bijna Oosterfche pracht
en weelde; doch was te gelijk, als een amammeling
afflammeling der MEDICISSEN
een
f'en hoogfchatter en bevorderaar van kunsten en wetenrchappen,
wetenCehappen , inin..
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zonderheid van
van de
de dichtkunde.
dichtkunde. Hij
Hij liet
liet de
de boekerijen
boekerijen doorzoeken,
doorzoeken,
zonderheid
ontdekte
olHdekte oude
oude handfchriften,
handfchriften, en
en bezorgde
bezorgde naauwkeurige
naauwkeurige uitgaven
uitgaven van
van
oudheidkundige fl:ukken.
fl:ukken. Zoo
Zoo vele
vele voorregten
voorregten konden,
konden, echter,
echter, niet
niet
oudheidkundige
verhinderen,
verhinderen, dat
dat men
men op
op zijn
zijn leven
leven toelegde;
toelegde; doch
doch de
de zamenzwezamenlwering
ring werd
werd ontdekt,
ontdekt, en
en kostte
kostte verfcheidcne
verfcheidene fchuldigen
fchuldigen het
het leven.
leven.
Onder anderen
anderen werden
werden de
de kardinalen
kardinalen PETRUCl
PETRUCI en
en SAULI
SAULI op
op de
de pijnpijnOnder
bank
en ter
ter dood
dood veroordeeld;
veroordeeld; doch
doch kocht
kocht de
de laatfl:e
laatfl:e zijn
zijn Ie.
Ie.
bank gebragt
gebragt en
ven voor
voor zijne
zijne fchatten.
fchatten.
ven
Het
Het lijdt
lijdt geene
geene tegellfpraak,
tegenfpraak, dat
dat de
de Protestantfche
Protestantfche fchrijvers
fchrijvers dezen
dezen
paus, onder
onder wiens
wiens befl:uur
belluur LUTHER
LUTHER de
de eerfl:e
eer!l:e pogingen
pogl11gen der
der kerkher.
kerkher~
paus,
vorming ondernam
ondernam ,, tegen
tegen welke
welke hij
hij zich
zich met
met kracht
kracht verzette,
verzette, Ïll
Ïll
vorming
hunne
hunne karakterfchetfen
karakterfchetfen onregt
onregt gedaan
gedaan en
en hem
hem veel
veel te
te last
last gelegd
gelegd heb.
heb.
ben, waaraan
waaraan hij
hij onfchuldig
onfchuldig was.
was. De
De Engelfche
Engelfche gefchiedfchrijver
gefchiedfchrijver
ben,
WILLIAM ROSGOE beeft dit vooral in onzen tijd door eene uitvoerige,
ook in het Nederduitsch overgezette, levensbefchrijving van LEO X
X
aangetoond. en bewezen, dat hij, met .al zijne zucht voor
duidelijk aangetoond,
bevorde.
pracht, met de vlekken op zijn zedelijk karakter, door het bevorderen van kunsten en wetenfchappen, door het bedwingen van Frank.
,oiJk
,-iik en het hergeven der rust aan het gefchokte Italië, zich den roem
fchoon
waardig gemaakt heeft, van een, in vele opzigten, groot man: fchooll
en handel met aflaten, om
men hem aan den anderen kant den vuig
vuigen
zijne verwarde geldzaken te redden, nimmer vergeven kan. Men
zegt van hem, dat hij, op uitdrukkelijke begeerte, zonder biecht
of abfolutie, gefl:orven zij, waarom men het volgend graffchrift op
Soera [ub extrema fl
ft forte requiritis hora,
hem heeft vervaardigd: Sacra
f/endidel'at: hetgeen zeggen wil: gij
Cur Leo nO/l potuit [umere? J7endidel'at:
vraagt, waarom Lw, in zijne laat/le oogenbliklr:en. de Sakramenten
1liet
kunnen.gebruiken
tJ/et heeft kunnen
.gebruiken ? - Hi.i
Hij had ze verkocht.
LEO. (LE.ONARDO)
(LEONARDO) Laatftelijk kapelmeester bij het confervatoi.
conferv:ttoi.
OIJt/frio. en bijzonder componist bij de koninklijke kapel te
re St. Onttfrio,
Napels ,aan wien, alsmede aan PERGOLESI en eenige andere componisten, de roem toekomt, de Napelfche fchool door geheel Europa verfpreid te hebben. Hij overtrof alle zijne voorgangers,
voorgangers , en
kan voor een der grootfte
grootftc meesters gehouden worden , die Italië
immer heeft opgeleverd. Even frerk
feerk in de fpeeltuigelijke als ftemme.
ftelnme.
om het grootfche cn
en verfchrikkelij-'
lijke muzijk, gelukte het hem, 0111
ke, zoowel als het zachte en teedere, uit te drukketJ. Zijne aria:
Mi[ero porgo/etto,
pargoletto, in de DemofoölIte
Demofoöllte van METASTASlO,
METASTASIO, zal, zoo
lang er muzijk
muz~ik be!l:aat,
befl:aat, voor een voorbeeld van gezang en levenleven.
gehouden worden. In kunstmatige accompagnemendige verbeelding gehouden.
ten, waardoor natuurkundige voorwerpen, b. v. het ruisfchen van het
water, of eenig
eCllig ander natuurverfchijnfeI
natuurverfchijnfel ,, moeten
moeten worden
worden uitgedrukt,
uitgedrukt,
water,
heeft
gc~n componist
componist het zoo ver
ver gebragt
gebragt , dali
dan hij.
hij. NietteNietteheeft nog
nog ge2n
genfl:aande Lw
LED inzond~rheid
inzond'.:!rheid voor het hartstogtdijke
hartstogtdijke en
en verhevene
verhevene
genllaande
gefchikt
was, Daagde
DaagJe hij
hij echtcr
echter niet
nice minder
minder voortreffelijk
voortreffelijk in
in het:
her
geCchikt was,
naïve
van dçze
deze [oort
foort telt
telt men
men
naïve en
en boertende.
boertende. Onder
Onder zijne
zijne werken
werken van
R 22
voorR
voor.

LEON. LEONIDAS.
voofrulmelijk
Velll\1r~
voornamelijk zijn komiek zangfiuk
zang!ltlk 11 Cio~, hetwelk zeer venmf#
tig gel1:eld is. Hij ftierf
Ilierf omfireeks
om!lreeks de belft
helft der vorige eeuw.
eeuW. OnOn.
der zijne voornaamfie
voornaam!le zangtlukken
zangllukken bebooren:
behooren: SOPHONISllA;
SOPHONISBA; ARTASERSE,
SE, ARIADNE e TESEO,
TEsEO, OLJMPIADE, waarin het duet: Neigio1"ni
Neigio1°ni luO;
tuoi
felici,
feli&i, en de aria: Non [0 donde viene, inzonderheid bewunderd
bewtJndcrd
zijlle reeds genoemde VEMOFOONTE, CAToNEin
CATONE in Vlieo,
UliM, ARGO~
ARGO.
werden; zijne
NO, en verfcheidene anderen: voortS
voorts 2 Orstorien, Banta Elena
en la morte
fflorte d' Abele.
Ahele. Onder zijne kerkelijke !lukken
nukken munten ba
bo",...
ven al uit:
uit ~ Ave
Avc Maria en een Mi[erere, welk laatfie
laat!le te Berlifn
Berlijn
en in 1781 te Londen door 40 zangers, onder het bef
tuur van ANbefcuur
AN.
SANI, tot bewondering van kunstkenners is uitgevoerd
uÎEgevoerd geworden.
reuk onderfchei<la
onderfcheid~ zich inzonderheid door zijnen verhe\tenen,
verheven en , het
Dit nuk
hart diep roerenden ftijlt
ftij11 door eene verwoodctlijke
verwooderlijke harmonie, en
tevens door verhevenheid en duidelijkheid van fchrijftram,
fchrijfcrant, boven alle andere ftukken van dien aard. Het zou belangrijk zijn, wanl'Ieer
fleer men eens tusfchen deze en de Miferere van MOZART
MOZART eene
naauwkeurige vergelijking maakte; doch dit behoort niet tot ons
ong
oogmerk.
ten Oosten aan
rum J(I1S"
/(gs.
LEON. Een koningrijk in Spanje, hetwelk een
tilië,
lilië, ten
tel! Noorden aan Asturië, ten Zoiden aan"
aa n° Estra111adura,
Estraffladura, en ten:
teli
Westen aan Gl1l/icië
Gallicië en Portugal grenst. Na l1et
het verdrijven der Moren in 722 maakte zich PELAGIUS, uit een Gottisch koni'ngs-gellachr
konings-gelJachr
gerproten, van hetzelve meester, en nam den naam aan van koning
Oviëdo, welken titel zijne navolgers voerden tot op OROUNO
"all OviMo,
ORDVNO
11, die in 913 aan de regering kwam, en zich kOflÏng
koning Mil
,'all Leon ell
el)
OviMo
f{astiH? vereee
Oviëdo noemde. In 12 II g werd dit koningrijk met
JIlet Kostilie
vereenigd, en deelde verder in deszelf3 lotgevallen.
beroemdfte
LEONIDAS. Zoon van ANAXAN1>RlTES, en een der bero('llldfte
koningen van SpartIl.
Sparta. Toen XERXES in Grieken/ol1d
Griekenland poogde te
wcrd hij door de vereenigdc Grieken afgevaarciigd,
afgevaardigd, om den
dringen, werd
pas der Thermopy/e'n
Therlnopylm tegen de Penen
Perzen te verdedigen. Hij koos hiertoe
300 derdapperfte en moedigfte Spartanen; en trok met dezen in allerliij eerlang van de meeste Griekfche
GriekfcfJe naten
naren verfrerverfter.
ijl derwaarts, waar hij
Jdng omving.
ontving. XERXES na door Thrncië
Thracië en Macedonië getrokken te
ziJn,
zijn, kwam ten laatrtebij
lmnftebij den doortogt Tllermflpy/en,
T/lerfflnpy/en, welke reeds
door 4,000 Grieken bezet was, en dien hij meende, dat men hem niet
zoude durven betwisten. Zich echter
echtcr in zijnen wnan bedrogen vindende, poogde hij LEONIDAS door aanzienlijke gefclrenken
gefchelTken en de verleidendfte belofcen
belofren om te koopen, en bood hem zelfs de heerfc'happij
heerfcnappij
over Griekenlanti
Gridrenlanrl aan,
aan. wanneer hij zich wilde onderwerpen; doch
LEONIDAS antwoordde, dat hiJ Hel'er
,'ader/fe,'er wilde flerven , dan zijn "aderlaNd in j!avernij
latt'nf!avernij zien. XERXES hem hierop zijne wapenen lat('nde afvorderen, gaf hij dezen ten antwoord: kom, en haal
honl ze. De
Met/rtl
iI1etlm toen
tOen tegen de Grieken optrekkende, werden tot wijken genoodzaakt, waarop de bende der Perzen, de onfterfelijke
onfrerfeIijke genoemd,
op de Grieken aanviel, en met groote dapperheid ftreed, zoo dat
!l60
!l6o
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de doortogt met lijkea gef.wpt was.. XERXES, zijne beste
bes.tetroel'ell
troepen
aan de dapperheid der Spartanen opgeofferd ziende, zoude welligt
van zijn plan hebben afgezien, wanneer niet een inwoner der landf[re~k
ftr~k hem een geheim
ge.heim pad, naar eene
eelle hoogte loopende, die over de
el1gl:e
engte heen zag. bad aangewezen. waarop bij een
eeD groot leger derwaar,ts
waar,tS wnd. om et bezit van te nemen.
LEONlDAS • vernemende, dat de toppen der rotf'efI.
rotfefl. die de engte
uitl1llKlkt€n,
grootile
uitJllaQkt€l1, door 20,000 Perzen. bezet waren, raadde het groot11:e
gedeelte zijner manfchap, om af te trekken, ten einde zich voor
eene Betere
beOoO[. met omtrent 300 Spar.
Sparbetere gelegenheid te tparen, en beiloO[.
l{men en eenige Thespianen.
lOllen
Tftespianen. om den post tot den laatllen druP"'
dru!,,"
flel
!lel bloeds te verdedigen, Ingevolge hiervan ging dit heldhaftig leIe-van den nacht regelregt naar de tent des konings;
ger in de feiIte lIan
drong tot in het midden van het Perzisch leger door; vernielde alles,
wat hetzelve in den weg fwnd, en verfpreidde overal fchrik
fchril{ en
ontfteltcnis; doeh naauwelijks ontdekten de Perzen, hij het daglicht,
het klein aantal der Spartanen, of zij omfingelden hen. LEONIDAS
LEONlDAS
fneuvelde
fncuvelde door eene
eelle hagelbui ViID
van pijlen, en alle zijne dappere medeftrijders
defirijders vielen door het moordgeweer der Perzen; latende aan de
volgende eeuwen een voorbeeld na van eene te voren onbekende, en
fchaars in de gefchi<!denis
Onaergefchiedenis geëvenaarde onverfaagdheid. - Onner.
felijk is de roem, dien LEONIDAS door deze zijne daad verwierf,
waarvan men zeggen kan, dat zij den grond legde tot de verdere over.
[er zijner eere een feest inflelinael.
winningen der Grieken, die dan ook ter
den.
den, Leoliidea geheeten. Toen hij ten firijde uittrok, zeide hij tete.
gen zijne vrouw: " indien ik moge
mogt fneuvelen.
Cneuvelen, moet gij u met eenen
" braven man vereenigen , ten einde kinderen te verwekken. die mij.
,.
" nen dood kunnen wreken." Ter gedachtenis dezer moedige verdedigers van Griekenland werd naderhand een heerlijk gedenkteeken
opgerigt , met twee opfchriften: het een tot eer van allen, welke
bij dien flag gefneuveld
ge{ileuveld waren.
waren, vermelde, dat een leger van 4,000
Peloponnefifcl:e Grieken, te dier plaatfe,
plaarfe, de ganfche Perzifche magt
ge(1:uit
gelluit had; en het ander ter eer van LEONIDAS en zijne 300 Spar.
inbond:
tanen, behelzende weinige woorden, omtrent van dezen inhond:
,.
Jt 0 vreemdeling! verkondig de Lacedemoniërs,
Lacedemoniérs, dat wij hier liggen.
bare wetten gehoorzaam." (Zie de AnthQI. Cr.
"'" aan hare
Gr. van DB BOSCH.
Boek III. Tit. s. Epigr. 21 - 26.)
LEOPOLD 11, (PETER) Groot-Bertog
Groot-fiertog van Toskane, en ten laat.
fie Roomsch keizer, was de derde zoon van keizer FRANS en MA.
RIA THERESIA, en werd in J 747 te Weenen geboren. Hij bezat een
helder vernand,
veraand, hetgeen hij reeds in zijne jeugd door nuttige kun.
digheden omwikkeld had; een zachtmoedig hart, en was gemeenzaam
geringlle onderdanen. In het jaar
in den omgang, zelfs met zijne geringfle
J765 huwde hij aan MARIA LOUISA,
LOUlSA, dochter van den koning van
S;mJje,
S'ptwje, KAREL lIl, en werd na den dood zijns vad~rs, Groot herher.
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tog
log van Toskane. Hoe meer geluk LEOPOLD in zijne eigen familie
f.1milie
genoot, zoo veel te meer poogde hij ook hetzelve over zijne onder,
onderdanen uittebreiden , en men zegt niet te veel, wanneer men beweert
dat hijt
hij, gedurende zijne 25 jarige regering, Toskane geheel herIchapen
herfchapen
eerf1:e pogingen, om [ommige
fommige ongezonde
heeft. Het was eene zijner eerll:e
en weinig bevolkte ll:reken
f1:reken van Toskane
Tos,fane overal bewoonbaar te mama.
ken, en den landbouw door dit geheele grootherwgdoll1 in den
volkomenll:enfiaat
w~artoe hij de moerasfen
moeras fen in het
volkomenf1:en
fiaat te brengen, wnarwe
beneden deel van Sienna,
Simna , liet droog maken; de oevers der rivier Ombronc,
Ombrone, die dikwijls het land overltroomde,
overllroomde, deed ophoogen;
van het Castiglioollfche
Castiglioo/Jfche meer tot aan de zee toe
we een lang kanaal
liet graven, welks loop door watermolens werd bevorderd, en het katllsfchen het genoemde meer en GrosJètto,
GrosJdlo,
naal van St. Giovanni, tlIsfchen
liet verwijden; terwijl hij, om dit laatstgenoemde land te bevolken t aan allen, die zich aldaar wilden nederzetten, een gedeelte
lands beloofde, om te bebouwen, hout, om huizen te timmeren,
en vrijheid van lasten gedurende 20 jaar.
Niettegenfiaande de vorige bepalingen van den graanhandel eene
denaanmerkelijke fom in de algemeene fchatkist bragten, Heide
Helde hij den.
zelven ten beste van den landbouw open; gelijk ook de handel in
zijde waren, die tot dus verre alh:en
aIleen tot Florence en Pifa
Pi/a bepaald
uitbréiding der zijde-teelt, door hem werd vrijgef1:eld.
vrijgeHeId. Ook
was, ter uitbreiding
landhuishoudhll1de vond
de veefokkerij, dit voornaam gedeelte van landhuishoudklmde
in LEOPOLD een
eenen
riglte hij, om dit belangen grooten voorll:ander,
voorf1:ander, en rigtte
rijk vak door nieuwe ontdekkingen, het aanbieden van premien, en
Flore1lce de Academia Geograandere middelen te bevorderen, te }7orC1lce
philorum op, welke zich met den landbouw, de huishouding en de
p/zilorum
heef[ te we ge
tuinmanskunst onledig hield, en reeds zeer veel nut heeft
gebragt. Van zijne naburen niets te vreezen hebbende, bepaalde hij
zijne landmagt aanmerkelijk, om daar door aan den landbouw en de
l1ield, ter beiCherming
be!Cherming
rederijen meer arbeiders te verfchaffen; doch llÎeld,
fiichtte te LivorlJoeene
Lil'orIJoeene fchool
zeevaart, 5 fregatten van oorlog, f1:ichtte
der zeevaart,S
voor adelijke zee.kadets, legde in deze fiad
flad eene openbare boekeriJ voor den koophandel aan, die voor eenen ieder openfiond,
openflond, en rigtrigc..
tij
ce
te tevens een .afzonderlijk
afzonderlijk collegie voor de waterwerktuigkunde op;
onterwijl hij in het jaar 1770 een afzonderlijk geregtshof vestigde, on·
der den naam van /a
la camera de!
del Commercit
Commercie,, Arle et
el Manufacture,
ManuftJcture,
ltetgeen over den handel, de kunsten,
knnsten, weverijen en rederijen het op\1etgeen
~igt had, en deze verpJigt
verpligt was te bevorderen. Hij ftelde voortS
voons
Toskaan[che waren, naar Oostenrijk, zonder eeniden uitvoer der Toskaanfche
0111 de gemeenfchap met Lombardije
ge belasting, open, en liet, om
gemakkelijker te maken, eenen afzonderlijken
afzonderlijkcn weg van PNoja
PiUoja naar
Modelza aanleggen, welke regtf1:reeks
regtll:reeks over het A ppenijnsch gebergte
Modma
en over verfcheidene beken en rivieren heen loopt, en waarvan de
kosten meer dan een millioen guldens bedragen hebben. De kunsten
en wetenfchappen
wctenfchappen vonden in LEOPOLD ccnen grootell
grooten begunll:iger,
begunfiiger, zoo
wel
weJ
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wel als de verlichting cn
en zedelijke verbetering zijner onderdanen
een en krachtigell
nuttigfle inrigtingen daarkrachtigen bevorderaar, waartoe hij de nuttigfte
1lelde. In 1783 ftichtte
Ilichtte hij, onder anderen, te Pmto
Prnto de akademie
11elde.
tot vorming Van
van jonge geestelifken ; vernietigde in 1787 de JnquiInquijitie
fcha.
fitie door het geheele land; benam aan de geestelijkheid haren feha.
delijken invloed, en verzekerde, door de invoering van zijn uiUTIunlIiuulIntend lijfftraffelijk
lijffiraffelijk wetboek, zijn volk van regt en vrijheid.
De dood van JOZEPH 11
II !lelde hem in het bezit der Oostenrifk.
Oostenti;"!.:.
[che
fche Erflanden , en kore
kort daarna van den keizerlijken troon. De
oorlog met de Turken
Turkm was nog niet geëindigd, en een nieuwe nog
verfchrikkelijker dreigde hem van de zijde van Pruisfen. Hierbij kwam
nog, dat alle de Nederlanden verloren, en de Hongaren te onvrede
waren, en zich van alle kanten luide klagten deden hooren. LEOPOLD
eindigde den Turkfchen oorlog door de Reichenbacher overeenkom.st;
Hongarife; behield de
maakte zich Pruisfen ten vriend; bevredigde Hongari.ie;
Nederlanden, en poogde zich, van den aanvang zijner regering af,
bij zijne nieuwe onderdanen even verdienstelijk als bij zijne oude
te maken. Zijne voornaamfte
voornaamfle pogingen ilrekten
flrekten [Cf
ter verbetering der
beflullr, alsmede van de opvoeding
regtspleging en het burgerlijk beilullf,
laatf1:e jaren zijns !taatkundigen
fiaatkundigen leIe·
der jeugd. Intusfchen werden de laatfte
vens,
vens. door de Franfche omwenteling, niet weinig verontrust: hij floot
Doot
Pillnitzer conventie tegen Frankriik~
Frankri;"k.
in Oogstm. 1791 de beroemde Pil/nitzer
welke den bekenden, merkwaardigen oorlog ten gevolge had, en
llierf
Leme11l. des volgenden jaars.
frierf den l!ten
lfien van Lentel11.
LEPIDUS. (MARCUS AEMILlUS)
AEMILIUS) Een der beruchte Driemannen
(zie dat art.) te Rome, en wel de bedorvenll:e
bedorvenf1:e van allen. Hij was
uit een aanzienlijk geflacht
geDacht gefproten en driemaal conlnl
con[ul geweest.
Hij eindigde,
eindigde,. na AUGUSTUS verraden te hebben, zijn leven in ballingfchap. Bij de vogelvrijverklaring plaatfte
plaatf1:e hij zijnen eigenen broeder
op de lijst.
Lernl1el1) Eene monfierachmonUerachLERNAEISCHE SLANG. (Hydra Lernaea)
flang, die volgens de fabelleer, zich in de moerasfen van Lerlla
Lerlltl
tige fiang,
ophield, en het omliggende land verwoestte. Zij had 9, volgens an.
deren nog meer koppen, waarvan de middeHle
middelf1:e onll:erfelijk
ont1erfelijk was.
HERKULES, van EURYSTHEUS den last ontvangen
omvangen hebbende, om haar
HERKuLEs,
te dooden, zocht haar op, en floeg haar den eenen kop na den anderen af; doch zag tot zijne verbazing, dat telkens, in plaats van
den afge/lagen
afgeflagen kop , weder twee nieuwe te voorfchijn
voorfchijll kwamen.
Om dit nu te verhoeden fchroeide hij de door het afOaan gemaakte
monf1:er geveld;
wonden toe, en op deze wijze werd eindelijk het monfter
doch werd de onllerfelijke
onf1:erfelijke kop door HERKUl ES begraven, en met
eenen zwaren !teen
fieen bedekt, na welk alles hij zijne pijlen
pUien in het vermonller doopte, 0111
om daardoor onherilelbal'e
onher!l:elbare en.
giftig bloed van het monner
doodelijke wonden te kunnen toebrengen. Volgens eene andere
fabel zoudo
/lang ver[chcidene
verfchcidene onheelzouda HERKUI.ES door de beten der flang
hebben. waarvan hij uiet
nict anders kon genezen
bare wonden bekomen hebben,
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wordt'I1, dan door, op l:\'St van het orakel, naar Azië te reizen, elt
en
aldllar
aldaar een kruid op te zoeken, dat de gedaante
gedaalHe van de Hydra had.
Hij vond dit eindelijk bij de fiad Ako
Aka in Palestina; en daar hij zich
door hetzelve alleen genas, zoo ontving de fiad zelve den naam van
Aktie (van akeomai, ik heel).
Lernaeïfche /lang wordt door nieuwere uitDe geheele fabel der Lernaeïfehe
Jeggeren voor een lomer dichterlijk beeld verldaard,
verklaard, hetgeen uit de
leggeren
Epifche
Epirche gedichten van HOMERUS zou genomen zijn. Door de /lang
llleenen zij, dat men de Natuur van PelopOll11e[us,
Pelopoll11eflts, in zijnen toenmaligen onbebouwden fiaat, waarin het land vol meren, moerasCen
moerasfen en
digte bosfehcn
bosfchcn was, verfiaan moet. Hier konden zich natuurlijk zeer
vele wilde dieren, /langen enz. ophouden, die de bewoners veel nadeel toebragtcn. Het eerfie werk nu, om het land bebouwbaar te
maken, betlond
beflond in het afleiden der moerasfen door kanalen, en het
uitroeiJen
uitroeijen der wilde dieren. De man, intusfchen,
intusrchen, die dit ondernam,
moest moed, kracht .en
en ftandvastigheid bezitten, en werd naderhand
als een groot man, als een weldoener des
dos lands aangemerkt. Eene
:mdere
andere uitlgging
uicIgging is te vinden
vindon in de Aanteckenillgen
Aanteckeningen op de Fenicifthe
Fenicifèhe
yrouwen, naar EuriPides,
"rouwen,
Euripides, door P. CAMPER.
LESBOS. (thans lIfete/ill genoemd) een eiland in den noordelijken hoek der Egeifche zee (van den Archipet
Archipel,)
,) aan de AziatiCche
Aziatifche
kilst,
kust, werd, volgens daarvan gegevene berigten , door LESBOS, een
:zoon
zoon van LAPITIIAS en kleinzoon van
vlln AEOLVS, het eerst bevolkten
bevat eene uitgef1:rektheid
uitgefl:rektheid van IJ
II 00 f1adien, of 41 Franfche mijlen
en 1450
1450 toiCcn.
toifcn. Men vond er beuken-, cypres[encypresfen- en pijnboomell,
pijnboomen,
ook gemeen marmer.
marmer, en in de vlakten overvloed van koren; alsmede
warme bronnen, aehaten
achaten en edele gefieenten. Het voomaamfie voort.
vOOrthrengfel des eiIands
eilands was echter de wijn, aan welken
w~lken men in vele
brengfel
andere Griekfche
Griekrche wijnen, de voorkeur gaf. Nog
landen, boven alle andcre
tegenwoordig worden de boomolie en de vijgen van Lesbos voor de
beste van den Archipel gehouden. Eertijds bevonden zich op dit
eiland 9, meestal, bloeijende
bloeijcnde f1eden, en nog in onze dagen telt men
er 4 l1:eden en
cn 70 dorpen mct
met 40,000 inwoners. Zijn gebied [l:rek!lrek.
te zich over Troade en Aeolis uit, en het was de wieg der voornaamfte mannen, die niet alleen de roem van dit eiland, maar van geheel Grieken/mld, waren. Een van de weldoeners der mellSehheid
menschheid,7
die zijn vaderland van het juk der fJavernij verloste, de wijsgeer
PITTACUS
PITTACUS werd er geboren, benevens de gefchiedfehrijvers
gefchiedfchrijvers HELLANI'
cvs, MYRTILUS en anderen. ALCEVS vervaardigde hier zijne verzen; en THEoPHRAsTus
THEOPHRASTUS zijne a~nteekeningen,
aämeekeningen, en elke gevoelige ziel
en
offert nog hare tranen aan de nagedachtenis van de fchoone ell
geestige SAPPHO. Thans leven het eiland, bij eene
eelle gezonde lucht,
olijfolij, galnooten, katoen, zijde, koren, (hoewel niet genoeg), tuinvruchten, fijne vruchten enz. De wijn is er nu zeldzaam en heeft
lalJdden ouden roem verloren; de inwoners maken pik, hehben land.
bouw, bijen- Cll
en veeteelt, en
cn ill
in de :zardc vindt
vindc P1cn
mon marmer, vol·
volIers.
krs-
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LESCAILLE.
LESSING. (J. G. E.)
1J6$
Iersaarde en gezondheidsbronnen. De hçlft
h~lft der bewoners zijn Grie_
ken, die vele voorregten genieten.
Metelin, de hoofdftad des eilands, is op de puinhoopen van het oude
MeleiitJ,
Mitylene
Mity/ene gebouwd, en derzelver Oinftreken
Olnftreken vertoonen
verwonen nog de fchoone
lantfte. Hare haven is
overblijffels der grootheid en luister dezer laatCte.
klein en fiecht;
l1echt; maar het eiland heeft nog andere, waarvan de Sigr;
Sigri
en Olivier
OIivier de voornaamfte zijn, en de laatCte
laatrte het meest bezocht wordt.
LESCAILLE (KATHARINA) was eene dochter van JACOB LES~
Olnrtreeks de helft der 17de
CAILL& en ALIDA VERWOU , en werd Olnftreeks
eeuw geboren. Haar vader was
wa5 een boekhandelaar te Amflerdam i
zeer naauwkeurig in het drukken, inzonderheid van dichtkundige
werken, en te gelijk een beroe!11d en zeer taalkundig dichter, wiens
andere landen moet verfpreid hebben. zoo als uit
lof zich ook door anc\ere
van den Iften
lfcen van BIoeim.
Bloeim. 1603 blijkt, welke hem door
akte VAn
de likte
den keizer LEOI!OLD gefchonken, en waarbij hij tot Poë14
PoëJ4 Lnureatus,
Laurentus,
werd;
of gelauwerd dichter, verklaard, en met een wapen begiftigd werd~
Zijne dochter KATHARINA volgde niet alleen de voetftappen haars va~
den in de dichtkunst, maar ftreefde hem zelfs voorbij, en beklom
ders
in haren tijd zulk eenen hoogen trap van roem, als waarvan men
uitlnuntendfte dichnaauwelijks voorbeelden in de oudheid vindt. De lliunllntendfte
ters fchaamden het zich niet, om haar over hunne werken te raad.
plegen, en vele bekenden openlijk, dat zij de fchikking en befchaving hunner dichterlijke gedachten, meerendeels aan de fchrandere aan.
merkingen en de groote inlichtingen verfchuldigd waren, welke zij
dichtllukken en
hun zoo gulhartig mededeelde. Een groot getal dichtfiukken
verzen, welke van haar voorhanden zijn, getuigen van haar
hnar uitmunuitmun.
eene verzameling van alle
tend dichtvermogen. In 1728 heeft men aene
tlare
bnre dichtkundige werken uitgegeven , onder welke de treurfpelen GENSERIK, VlENZESLAUS,
'VENZE~LAUS, HERODES en MARIANNE,
MARIANNE , HERKuLES
HERKULES
DF.J ANIR A , NICOMEDES 6n
en ARJADNE,
ARIADNE, en CASS.\NDRA
CASMNDRA gevondell
gevonden
en DF.JANIRA,
worden. Zij ftierf in 171I , in den ouderdom van bijna 62 jaar.
Cnmem,: ill
Ïll
LESSING (JOH. GOTTHOLD EPHRAIM) werd te Cflmenz
17
17!29
2 9 geboren; was de zoon van een braaf en verlicht predikant aldaar, en maakte zich ten aanzien van de verbetering der Duitfche
letterkunde, en de invoering van den goeden fmaak, in werken van
beeldende en teekenende kunst zeer verdienlleIijk.
verdienllelijk. Op de vorstelijke fchool te Me;szen
Meiszen ontwikkelden zich reeds al die talenten, welke
men in later tijd zoo zeer in hem bewonderde. De beoefening der
voor.oude en nieuwe talen, proeven in dichtkunst en dramaturgie, voorbereidende oefening in de kritiek en oudheidkunde, waren de voor.
voor~
werpen, waarmede hij zich hier inzonderheid onledig hield. Toen
hij naderhand op de hooge fcl100l te Lelpzig kwam, maakte de manier, op welke mcn
men toenmaals de weten[chappen
wetenfchappen behaudelde, hem
eenigermate van de akademifche loopbaan afkeerig, weshalve hij lieIie.
ver zich zelven wilde oefcncn,
oefcnen, dan voorlezingen hoorcn, waarbij
zijn geest geen WJcdlc!
\'(Jcdtcl vond. Hij hield zich
:zich naderhand, bij afwis-
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feling, te BerliJn, Wiltenherg
Wiltenóerg en Leipz;g op, tot in het jaar 1760,
]760,
en leefde grootendeels van de voordeelen
voordeel en van zijnen letter-arbeid.,
welke hij eddmoedig nog met zijne bloedverwanten deelde. In hetzelfde jaar, echter, werd hij geheimfchrijverbij den veldheer VON TAU.
ENZIEN te Bres/au, van waar hij nogthalls. in 1764, naar BerliJn
terug keerde; doch bewoog hem
bern zijne bijzondere zucht voor het
dramatisch vak, om zich naar Hamhurg
Hamóurg te begeven, waar men met
de inrigting van eenen fchouwburg bezig was. LESSING, meellellde,
meenende ,
uitrigten.
dat hij hier zeer veel voor de dramatifche kunst zoude uitrigten,
vond zich bedrogen; gelijk hij ook hier nog andere uitzigten in
rook zag verdwijnen, waarop hij gerekend had, weshalve hij mis.
troostig Hamóurg
Hamóul-g verliet, en zich gelukkig achtte, dat hij in 1770
in Wolftnkuttel, eene boekbewaarders-plaats, en dus een vast, en
met zijnen werkkring overeenkomftig
overeenkomaig,, ambt verwierf, hetwelk hij
dan ook tot aan zijnen dood, die in Sprokkelm.
Sprokkehn. 1781 voorviel,
lDet
met onvennoeiden ijver waarnam.
Als een geleerd kenner der oude en nieuwe talen, bediende zich
LESSING van de fchatten der hem toevertrouwde boekerij, en deelde
dezelve van tijd tot tijd der wereld mede. Hij arbeidde bijna in alle
vakken van letterkunde met een even gelukkig gevolg; fcilOon niet
op!lellen
:Iltijd met even veel aanhoudendheid. Eene menigte zijner opfiellen
zijn niet voltooid; doch in dezen kan men den fchrijver kennen. Wij
zouden te breedvoerig worden, wanneer wij hier eene lijst van alle
zijne fchriften wilden leveren: men herinnere zich nechts aan zijn'
LAOKOON, zijne Dramaturgie, EMILIA GALOTTI en zijnen NATHAN,
om van deze tot de waardij der overigen te befluiten. De penne.
pennefirijd, waarin hem de uitgave der Wolfenó
Wolfenóütte/fche
ütte!fche Frngmenten wikkelde, deed velen de braafheid van zijn karakter in twijfel trekken;
maar men deed hem onregt: de liefde voor de waarheid had hem aanaan"
gefpoord, om zich in het gebied der godgeleerdheid te wagen, en.
men moet het aan de grove beleedigingen zijner tegenpartij toefchrijven, dat hij fom tijds in dezen twist der fpotlust en bitterheid den
ruimen teugel vierde. Zijn waar karakter firaalt
!lraalt het meest door ill
iu
de Brieven, welke na z\inen dood zijn uitgegeven, en door hem niet
voor de drukpers befiemd
be!lemd waren. Zijn broeder heeft ons eene uitvoerige befchrijving van zijn leven geleverd, en HERDER, in zijnezijne
verfirooide bladen, het karakteristieke van zijnen geest gefchetst.
LE SUEUR. (EUSTACHIUS) Een beroemd fchilder, in 1617 te
Pnrijs
PariJs geboren. Hij vestigde
ves tigde zijnen roem door de fchilderftukken,
fchilderftnkken,
die hij hier voor de Karthuizers vervaardigde; verbeeldende in 22
tafereelell
tafereelen de voornaamfie
voornaam!le tooneelen
tooneeJen uit het leven van den heiligen
J3RUNo,
.BRUNO, den fiichter
!lichter dezer orden. Onder zijne voomeffelijkfie,
voomeffelijk!le, la.
tere fiukken
!lukken behooren nog verfcheidene fabelachtige vertooningen~
die hij in het hotél Lnmóert
Lamóert fchilderde, en toOlJeelen
tooneelen uit het leven van AMOR bevatten, alsmede de Muzen
Mnzen nevens ApOLLO in de
zaal der zanggodinnen. Kort nadat hij dit werk voltooid had, rukte
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de dood hem weg, in den ouderdom van 38 Jaar. Zijne te groote liefde voor de Imnst,
kunst, zijn onvermoeid ftudcren en zijne onafg(!l.
brokene vlijt, hadden de levenskrachten van den jongen kunstenaar
reeds vroegtijdig uitgepm, en waren de oorzaken van zijnen dood,
LE SUEUR was een fchilder van uitfiekende talenten. Zijne denkbeelden zijn edel en verheven; zijne compolitie is eenvoudig, overdacht en wel geregeld; de teekening is juist, in eenen goeden fmaak,
èn
én getuigt van zijne vlijtige beoefening der oude en der grootfie haliaanfche meesters, inzonderheid van RAPI1AEL; de uitdrukking zijner
:figuren is vol levendigheid en karakter, en zij vertoonen zich in aleelle ongemeene vaardigheid en
lerlei houdingen. Hij arbeidde met eene
vrijheid van penfeel; was gelukkig in de keuze der kleuren; doch
gelloegzame waarheid en kracht. LE
ontbreekt het zijn kolorijt aan genoegzame
SUEUR was voor het overige een man van een zacht en opregt karakter, en werd door eenen ieder geacht, niettcgenfiaande
niettegenfiaande de jaloezij
van zijnen mededinger LE BRVN, die in de kunst den toon gaf, en
aau banden legde, zij nen roem fLeeds poogde te onderouderden fmaak aan
drukken.
LESZ. (GOTTFRIEO) Deze verdiensLelijke godgeleerde, te Ccnitz in West-Pruisfen, in 1736 geboren, begaf zich na zijne volbragte fmdien te Halle, naar Dantzig, waar hij in 1761 tot buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid benoemd werd. Hier bleef
hij tot het jaar 1763, wanneer hij
hij· in dezelfde betrckking
betrekking en tevens
als akademie-prediker te GiJttingen geplaatst werd. Het nieuwe en
ongewone van zijnen voordragt , zoo op den katheter als kanfel ,
Betrachtzl1Igen tibet"
tiber ei.
verwierf ongemeen vele goedkeuring. Zijne Bctrachtzl1Igen
tlige neuere Peh/er
Fehier im Predigen, door hem in 1765, en zijn Abrifs
.dbri[s
nige
det· Theologifchen Moral, in 1767 uitgegeven, kenmerken eene
ee!1e geder
volkomen gebillijkt werd. Voor
ftrengheid, welke zelfs toen niet volkomcn
voordraghet overige legde hij zich voornamelijk toe, om in zijne voordrag.
ten en fchriften de waarheid, goddelijkheid en weldadigheid, van den
Christelijken godsdienst te betooi\en,
betoo;J;en, en tegen de Naturalisten, doch
Christclijken
altijd in eenen verdraagzamen geest, te regtvaardigen ; en het is hieraan, dat men zijn werk: BOl'eis der Wahrheit der christlichen ReligiRe/igion in 1769, en later in 1783, de meer uitvoerige en veel bevattende uitgave van hetzelve, onder den titel: tiber
über die Religion, ihre
Gefchichte, Wahl
WaM ul1d
und Bejlätigung te danken heeft. In 1779 verfcheen
zijne Christliche Religions.theo1·ie [tir
ftir das gemeine Leben, waarvan in
Chris!li1789 de derde uitgave, onder den titel van: Hal1dbuch der Christ/iehen
chen Re/igiotJS-theorie
ReligiotJS-theorie [tir
ftir /lu[gektärtere,
.dufgek/ärtere, het licht zag, wclk
welk werk, als
handboek, voor zijne dogmatifche voorlezingen, onder alle zijne fchriffchrif.
ten, het meest opmerking verwekte. Kort daarna gaf hij in 1778
eene nieuwe overzetting ván de brieven aan de Corinthiers en Romei.
nen in het licht, welke voor eene proeve eener nieuwe vertaling van
het Nieuwe Testament moest doorgaan, waarop hij in het volgende
jaar, met zijnen vriend en ambtgenoot, .dokter MILLER, het nieuwe
jaar.
Góttingfche
G5t1ingfche Gezrmghuch
Gezangbuch uitgaf.
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eertle hoogleeraar in de
da godgt'leerdheil1
godg('leerdheid
In het jaar 1784 werd hij eerlle
het karakter van konfifioriaal-raad,
met bet
konHtloriaal-raad, doch moest,
moest. uit hoofde van
zijne zwakke gezondheid.
gezondheid, den post
pOSt van akaclemie-prediker,
akaqemie-prediker, met voorbehoud van eenig.e
eellig.e predikbeurten,
predikbeurten I voor ZOO
UJO ver zijne krachten dit
toelieten, nederlClggCln.
Illlderleggen. Nog in 1787 trad hij, bij !let
het jubelfeest
<Ier
hoog!'! fchool,
(<;hool, met al het vuur van welfprekenheid van vroegere
oer hooge
jaren • als kanfelredenflsr
kanfelredenflar op, doch ondervond het loc
lot van
"an al het
ondermaanfche: het
hat feheen,
[eheen • Df
of hij met den fnellen
fnl:llIen gang der eeuw
geen
geenell
en gelijken tred meer konde houden. Lesz.
LESZ. die voorheen den
heterodox had, die nad~rhancl
naderhanq I1lJ
nlJ eens pODr
door de Drthodoxen,
orthodoxen,
naam van het\?wdDX
heterodoKen befehouwd
bef(?houwd werd tot hunne partij,
dan weer door de heterodoxen
Wt geene van beide te behoor en, zag zich van lang.
of ook wel eens tot
z1merhand in die der orthodoxen verplaatst, waarvan het gevDlg
gevolg was.
was,
Z1merhand
dat hij in
iu openlijk~ bladen werd aangevallen. dat zijn akademifche
roem verminderde, en zUlle gehoorzaal eindelijk niet meer bezocht
benoemde hem
bem echter, in 1792.
J792. in plaats van
werd. De koning banoemde
KOPPEN.
KOPPEN. tot eerQell
eerllen hofpre.diker
hofprediker in H(JnQyer,
HanQyor, waarbij hij tevens.
tevens,
na den dood van SCHLEGEL,
SCHT.EGEL, tot generaal fuper-intendent van Ca~
Calenberg, en aeril:en
eeril:en geestelijken raad in het kDnfiil:orie
konfitlorie werd aangeil:eld;
doch zijn verzwakt ligchaam bezweek Quder
Qnder de waarneming dezer
el) hij ilierf
llierf in Oogstm, 1797,
1797.
posten, el)
VerfchilIende rivieren droegen dezen naam, welke verge_
verge,.
LETHE_
LETHE. Verfahillende
Ie/heM bateekent,
beteekent, In Afrika werd daze
d(ne naam gegeven aan
:Ian eepe
eene riIelheid
vier, welke,
welke. in cellen
eenen afgrond fiorte1lde,
llortel}de, onder
onqer den grond vloeijende en vervolgens uit denzelvc:n
den zeI v~n weder te voorfchijn komende, lang~
lang~
de ilad
llad Berenice ilroDmde,
Ilroomde, Men begrijpt Iigtelijk,
ligtelijk, hhoe
oe dus deze rina:.m gekomen is.
is, omdat men haar namelijl<,
namelijl>. gedurengedureilvier aan haren 11aam
de haren onderaardfchen
ondera:.rdfchen IDOP,
loop, als het
hat ware uit
lli~ de
!ie gedachte verloor.
Dan, deze zelfde Dmilandigheid
omtlandigheid was ook da
de niet onnatuurlijke oorzaak,
voor ~enell firoom
tlroom van de ondenvereld
onderwereld hiald,
hield. en daar.
daardat men haar VDDr
bij het denkbeeld der onil:erfelijkheid, en vooral Vlm
van den beloonenden
gelukil:aat
gell1kilaat der deugdzamen
dellgdzamen na dit leven, en dus als
al$ van zelve het
denkbeeld der vergetelheid van geledene rampfpoeden en droevige
bet mythologisch verh:tal,
verh:lal, dat de
herinnering voegde, waaruit al verder het
had. Dm
om den mensch het voorledena
voorleden6
onderaardfche Lethe de kracht had,
te doen vergeten, ontilond,
onttlond, waarom dan oDk
ook de afgeil:orvene
nfgetlorvene zielen
zielell
uit deze rivier dronken, bij derzelver komst in de onderwereld.
LR TTEN,
oorfpronkeJijk met de lithouers
f.,itht1uers één volk
TTEN. Deze maken oorfprDnkelijk
!tam der Finnen.
Finnerz. Beide volken haddell
uit, en zijn dus eigenlijk een ilam
eene gemeene taal, en zelfs fchijnen hunne namen in den grond eeRus{jsch llad~
tlad ..
nerlei te zijn, De eigenlijke Letten wonen in het Rmfisch
houderfchap Riga, of het voormalig hertogdom Liefland
Liefltmd,, ell heb.
hebvoor..
ben nog hunne eigene taal. De provincien aan de Oostzee, die voor.
heen onder de namen van Liefland, Esthlond,
Esthland, Koer/ond
Koerlal'ld en Sillliga/lie
Sïllligallie
vroegtle tijden aan den Rusbekend waren, behoorden reeds van de vroegfie
fifchen (taat;
Ilaat; doch betaalden aan dezen llcchts
flcchts fchattillg JI en hadden
hun
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hün eigen regeringsbefiuur. Zonder dat Rus/(md
Rus/a1!d er zich tegen ver:lette,
:lette. beproefden eenige vreemde verover:t:lTS,
veroveraars, om hier eene nieuwe
heerfchappij te vestigen. Eenige Bremenfche kooplieden, die in de
Dtwa ncderzetteden,
nederzelteden, en kort
J12de
!2de eeuw zich aan den mond der Dtma
daarna de in Liefland en Koer/and geltichte
geHichte orde der Zwaardhroedc1"S,
Zwaardbroedc1"St
en de Po/en in LithaulPen;
Uthauwen; veroverden de landen der Letten te vuur
en te zwanrd;
zwaard; en bekeerden hen door geweld tot het Christendom;
Christendom ~
waarop, eindelijk; toen Cznar Iwan 11 de a~n Rusland omrukte
provincien weder verovert'fi
vero\"erefi wilde, in 1561 eene volkomene ontbinfiaat volgde. Estltland begaf zich onder
ding "an dOIl geheelen 1laat
Zweedfche befcherming ; Liefland werd met Polen vereenigd, en
Koerla1Jd, benevens Semigallie 1 werd eeh eigen he'rtogdom
hertogdom onder
KoerlatJd,
Poolfche heerfchappij tf hetwelk de Imufl:e grootmeester der Duitfche
GOTTHARDKE'rTJ.ER, van deze kroon tot leen omving.
ontving. Van
orde, GotTHARDKE'tTJ,ER.
nu nf
af werd·
werd Licflond
Liefland de twistappel tusrchen
tusfchen Zweden,
Zwedim, Rusland en Po ..
len, welke lallt!le
lamfie mogendheid, bij den vrede van Oliva in 1660,
1660 , de.
"de.
fen,
ze provincie aan Zweden amond,
afHond, die nu met EstMand vereenigd
werd. Eindelijk h~nmen
}ntamcn beide landen, door den vrede van Ny[ladt
Nyfladt
in 17:n,
17!l1, aan Rusland, en vormen tegenwoordig de fiadhouderfchap.
meesutl lijfeigenen, die voorpen Riga en Reval. - De Letten zijn meesull
heen onder de hardfie onderdrukkingen hunner adelijke tirannen zucht-:
ten; doch wier 10 door eene keizerlijke verordening van 1804,
1804 t en
in lateren tijd, aanmerkelijk is verzacht geworden. De me~te
meeste bewoners honner landen, waaronder zich Duitfe/m's,
Duitfc/lers, Rusfen en ZwtJdetJ,
bevinden, zijn Lutheranen; doch genieten.
genieten .ook
ook de Gereformeerden,
Katholijken en Grieken vrijheid van godsdienstoefening.
KathoIijken
LETTERGIETEN. (Het) Deze kunsc,
kunst, die, om haar uitfiekend
nm, onder alle foorten van gietkunsc de eerlle plaats verdient, werd
iets later,
drukkunst uitgevon.
Inter, doch omtrent denzelfden tijd,
tiJd, als de dnlkkunst
<len.
den. Zij wordt op de volgende wijze verrigt: eerst fnijdt men de
letters van gedaante en vorm, zoo als men verkiest, zeer zuiver in
{laa:, hetgeen alsdan de jlempel
f/empel genoemd wordt; deze wordt vervol.
{laal,
gens in koper overgeflagen, om de matriee of moer te maken, welke eigen lijk de vorm is, waarin naderhand de letters, de een na den
Inder, gegoten worden. Zoodra men nu dezelve gieten wil, wordt
de 111f1triee,
111atl'iee, of koperen vorm, in een werktuig van geel koper of
Uzcr
tizcr gezet, hetwelk men den bijzondere vorm noemt, die uit ver!lukken befiaat, welke met fchroeven aan elkander worfcheidene !tukken
den verbonden. Zoo wel het graveren der ftempels, als het gereedmaken (juf/eren)
(jujlel'en) der matrijzen en vormen, is een zeer klolnstig
k101nstig werk,
en vereifchen bijzondere naauwkeurigheid. Nadat de matrijs onder
aan den vorm is geplaatst, wordt die daaraan met eene veer gehouden,
en men giet met kracht de letterftof
letterfrof in den vorm, welke ftor
ftof de.
ze te gelijk met de matrijs vult. De letterftof beftaat uit een meng..
fel van lood en gezuiverd fpies-glas (Regulus Antimoni). De letlet.
[ers worden er vervolgens met een haakje uitgeIigt,
uitgeligt, de knop of het
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geutfluk
gemIluk er afgebroken, gefchaafd, gellepea,
genepen, in het fchip gelegd, en
bij elkander gebonden. Met één woord, ieder letter moet wel 15 of
16 maal door de handen gaan, eer hij tot drukken bekwaam is.
De voornaamfce
voornaamfte Lettergieterijen in ons vaderland vindt men te
Haarlem en Brusfel,
Brtlsfel, waarin men, voornamelijk
voornamelUk in die der heeren
ENSCHEDE in eerst gemelde fcad,
ENSCHEDE
ftad, niet alleen alle bedenkelijke foorten
van Duitfche, LatUnfche
Latijn[che , Griekfche, Hebreeuwfche, Syrifche, Ara.
bifche en meer andere foorten van letters giet, maar ook allerlei
audere figuren en teekens, muzijk
meet- ~ fterren-, fcheidkundige, en andere
en
eD zangnoten, en allerhande vignetten, of beeldjes, fcrikken,
ftrikken, lofwerlUsten, randen en andere figuren, die tot fieraad van boeken
ken , lijsten,
zicn
enz. gebruikt worden. In voornoemde Lettergieterij bevinden zich
ook nog, behalve vele oudheden, de Lettergieterij en Drukkerij betreffende, 3 Hellen
ftellen matrijzen, waarin in de vijftiende eeuw letters zijn
gegoten, waarmede in die eeuw boeken in ons vaderland zijn gedrukt,
Leijden in 1497, te Schoonhoven
Schoonhoveu in
als: te Del'enter in 1493, te Leijdm
1495 en te Zwol in 1499,
[499.
LETTERKUNDE. Deze bevat den geheelen omvang der voortbrengfels van den menfchelijken geest, in gefchriften
gefehriften of door de
fpraak wordende medegedeeld. Befchouwt men haar van den dichkam, waarbij men hoofdzakelijk
hoofdzakelUk vinding, gevoel en verbeelterlijken kant,
~let oog houdt, dan bel1:aat zij io
in de uictlekendJl:e
uitftekendfl:e en
dingskracht in het
eigendommelijkfle
eigendommelijklle voortbrengfels , waarin zich de geest eener eeuw,
het karakter eener natie vertoont; en eene door kunst ontwikkelde
ell befchaafde Letterkunde, is eene der grootl1:e
grootlle veorregten,
voorregten , welwel~
ke een volk bezitten kan. Iedere natie echter, welker Letterkunde eenen haren eigenen geest ademt, heeft eenen dichterJij_
dichterlij.
ken voortijd doorleefd, die het tijdvak eener meer geregelde en
kunstmatige ontwikkeling harer Letterkunde vooraf ging. Het was
een zoodanig dichterlijk rijke voortijd, die echter niets minder dan
eigenlijk letterkundig of wetenfchappelijk befchaafd genoemd kan
worden, welke in het tijdvak van den Trojaanfchen oorlog tor
tot op
SOLON
klasfleke LetterSOLON den geest der Grieken vorm,de,
vormde, en d~
de! oude klas/leke
leunde
kunde voorbereidde, die. het voorbeeld voor alle volken gebleven is,
welke op letterkunde in dezen zin aanfpraak maken; en van hier,
hier.
BOUTERWEC[{ het begin der nieuwere Letterkunde in het tijdvak
dat BOUTERWECK
plaatst, waarin de vernieuwde beoefening der klasfieke
klasueke oudheid op
den vorm en geest der Letterkunde, op de talen, die wij thans de
Rieuwere noemen, haren invloed oefende.
Ten aanzien van de eigendommelijke rigting van het verfland
verlland en
Oostelfche van de
hart
hatt der verfchilIende volken, onderfcheiclt
onderfcheidt men de Oosterfche
1?ésterfclze
Q'ésterfc!ze Letterkunde; terwijl men de !aatfte
Jaatfle wederom in Zrlidelijke
Zuidelijke
en NoordeliJke
Noordelijke verdeeld. Men kan echter ook de Letterkunde, van
den prozaijchen
prozaijchell kant, befchouwen
be[chouwen als
a's een werktuig der overlevering,
waardoor de kundigheden der voorgellachten
voorgenachten tot de nakomeIingfchap
nakomelingfchap
overgebrngt,, en Ilict
niet alleen bewaard, maal' ook door de natuurlijovergebragt
natllUrlijke
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ke vorderingen in kennis uitgebreid en volkomener werden. Daar nu
alle kundigheden, door den wetenfchappelijken
wetenCchappelijken vorm, een eigendom
van den menfchelijken
menCchelijken geest worden, zoo verfl:aat men ook door Let.
terkunde den omvang van alle wetenfchappelijke
wetenCchappelijke kennis, en noemt men
een zoodanig geleerde, die van den lIaat der wetenfchappen eene ge.
ge·
fchiedkundige kennis bezit, eenen
ecnen Letterkundigen, voor wien de beoefe.
ning der Bibliographie en Letterkundige gefchiedenishoogstbelangrijk is.
LETTERSCHRIFT. Reeds zeer vroeg gevoelden de menfchen
menCchen
begeerte, om de gedachtenis van gebeurde zaken, van nuttige uit.
vindingen
vindingcn en ontdekkingen, of van groote
groore mannen, aan de nakome.
fingfchap over te leveren. Dit deed hen eenige teekens uitdenken,
door middel van welke zij, zonder dat de gewone weg der fpraak n90nÇ)<>-'
ko.nden mededeelen. Zij beidig was, hunne gedachten aan anderen kO.nden
telden dns
dus op hout, fl:een
!leen of metaal zekere figuren; die of de zaak
derze!ver zinnebeeld (fymbolum, embletna)
emblema)
zelve voorllelden,
voorftelden, of Ilechts derzelver
waren. Zoo diende b. v. een tijger.
tijger, om wreedheid, eene Ilang, om
boosheid en list, een lam, om zachtmoedigheid uit te drukken. Dit
was het beeld- of hierogiJphisch
hieroglyphisck fchrift, hetwelk naderhand , behalve
bij de Chinezen, waar het nog eenigermate in zwang is, niet meer in
het dagelijkfche leven gebezigd, maar alleen tot gewijd gebruik afgeafge.
zonderd werd. Daar het intusfchel1
intusfchen altijd moeijelijk bleef, door zulk
beeldCchrift eene oneindige menigte bovenzinnelijke denkbeelden uit.
uicbeeldfchrift
re drukken, kwam men op de gedachte, om klanken
klonken te fchrijven,
in plaats van beelden. Men nam alzoo een getal van omllreeks twintig eenvoudige teekens, die oorfpronkelijk, weJligt,
welligt, niet geheel willekeurig waren, maar ontleend van het een of ander voorwerp, hetwelk
de klank, die er aan gehecht werd, bepaalde, en men vormde vervolgens door de verfchiIlende
verfchilI ende verbindingen en zamenvoegingen dezer
zamenge!lelde woorden.
letterteekenen meer of minder zamengefl:elde
Aan welk der oudfl:e
oudll:e volken de eer der uitvinding van dit LetterLetter.
fehrift toekomt, is enieker.
I'mieker. Verfcheidene
Vcrfcheidene fchrijvers kennen hetzelve
THI\UT: daar het echter, volgens HEEREN,
toe aan den Egyptenaar THi\UT:
genoegzaam bewezen is, dat de Egyptenaren voOr den tijd van PSAMPSAM.
METICHUS (650 j. v. C.) geen ander, dan beeldfchrift
beeldCchrift kenden, zoo'
zoo·
wordt het waarfchijnIijk,
waarfchijnlijk, dat de uitvinding van THA
THA UT
UT ook onder de Hiel'oglyphen
toglyphen te rangfchikken zij. Met meer grond houdt men dan het
eigenlijk Letterfehrift
Letterfchrift voor eene uitvinding der Pheniciërs, welk vinvin.
dingrijk volk trouwens,
tronwens, bij zijne uitgebreide zeevaart en handelsbetrekkingen, gerede aanleiding vond, om tot de kennis van zoodanig
hulpmiddel door te dringen. Uit PhetJicië werd de kennis van het
Letterfehrift
Letterfchrift het eerst door den aanvoerder der volkplanting , onder
Kadtnelfche bekend, in Griekenland overgebragt ~ die
den naam van Kadtneïfche
daar omtrent
volkplanting aan.omtrent het jaar 1550 voor CHRISTUS met eene volkplaming
offchoon de Griekfche letters, in Interen
lateren tijd, van hunne
kwam, en, ofTehoon
oorfpronkelijke gedaante aanmerkelijk afgeweken zijn.
zijn, zoo vertoonen
ons echter nog op den hl1idigen
huidigen dag de opfcbriften
opfchriften der ol1dfie
oudfre GriekGriek.
felle
fche
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rche en Phenicifche munten en andere gedenkll:ukken volmaalt[
volmaaltt gelijk.
vormige letterteekenen. Uit Grieken/an.i werd vervolgens het Letter.
fchrifE overgebragt naar de Etruriers, het eerll:~
eerll:e befchaafde volk in
Italië,
Italië 1 van het\yelk
hem'elk ook de Romeinen hetzelve hebben ontleend.
Bij de volken, tot welke het Letterfchrift achtereenvolgelijk door.
drong ~s werd hetzelve fteeds verfchilIend gewijzigd. In het bijzonder
verfchilde men ten opzigte van de fchikking der regels. Zoo fchr~
fchre.
ven vele oude Indifche volken van boven naar beneden, of van be.
neden naar boven; gelijk nog heden ten dage bij de Chinezen €lil
en de
Japannezen
Japantlezen de gewoonte is. Sommige oude Noordfche volken plaat.
fen hunne letters in eenen kring, of op de wijze van eene fpeciale
lijn. De meeste Oosterlingen hebben altijd gefchreven , en fchrijven
D0g,
If'.)g, van de regterhand naar de linker; de Westerfche
Wester{che volken van de
lirikerhand naar de regter. De Etruriërs en de Grieken, vóór
linkerhand
eerfce re·
den Trojaanfchen oorlog, hadden een fchrift, waarvan de eerfre
gel v~n
van de linker naar de regterhand liep, de tweede regel van de
linkerhand naar de regeer ~1 en zoo vervolgens bij afwisfeling. Dit
foort
fooft van fchrift werd Boustrophedon genoemd, naar
Daar den gang der
ploegende osfcn, omdat het, ten opzigte van de rigting der regels,
met geploegde voren overeenkomst had. (Breedvoerig is over dit
ganfChe onderwerp Dom de
tie vaines, Dkt. raisónntf
raisónn4 de
tie Diplomatique,
Dip/omatique.
ganfche
op het woord EcrÎture.
Ecriture.
LEUCIPPUS. Een wijsgeer der Eleatifche fchool,
fc hooI , en de leer.
mee'scer
meester van DEMOKRITUS, die omtrent 500 jaar voor onze tijdreketijdreke"
Eleati{chen, onderwezen werd. Om
ning leefde, en door ZENO, den E/eatifchen,
het verfchil der rede met de gewone gewaarwording der zinnen, betrek.
betrekveretfe.
kelijk de zelfl1:andigheid der dingen en derzelver beweging, te vereffe~
nen,
llen, hetgeen toen de wijsgeeren bezig hield, werd hij de uitvinder
van een nieuw wijsgeerig
wiJsgeerig ll:elfel, dat der Atomen namelijk, hetgeen
Elt!aten overll:elde. De oude Eleatifchen
EJeafi{chen loochen·
loochenhij tegen dat der Eleaten
den de wezenlijkheid der beweging en de veelvoudigheid der dingen,
~wi.il
onvera~
terwijl zij al het voorhandene tot eene enkelde, eeuwige en onveran..
derlijke
derIijke zelffhllldigheid
zelffhmdigheid terug bragten. Daar dit nu tegen de door.
gaande
gaanc!e ervar!ng der zinnen aanliep, zoo trachtte LEUCIPPus zich e~
nigermate te redden. Hij nam eene ledige ruimte aan: J. om dat, uit.
uit-hoofde van de ondoordringbaarheid der ligchamen, niet meer dan
één in eene en dezelfde ruimte kan
lam voor handen zijn, en, gevol~
ge vol·
gelijk, wanneer de ruimte niet ledig was, geen ligchaam ergens
zou kunnen bell:aan, omdat ieder Iigchaam
ligchaam in eene kleinere ruimte
zou. zoo
kan worden terug gedrongen, hetwelk niet mogelijk zijn zou,
zij voorheen niet iets ledigs bevatte; en, einàelijk 3. omdat de
ervaring onwederfprekelijk leert, dat de ligchamen
Iigchamen zich bewegen.
bewegen 9
groeijtn
groeijen en afnemen, hetwelk alles zonder ruimte onmogelijk zoude
voorrtelt, kan men
kunnen plaats hebben. Wanneer men zich ruimte voorllelt,
aan geene grenzen denken, en diensvolgens verklaarde LWCIPPUS
haar voor oneindig, waaruit, dan ook de oneindigheid van het zelf.
flan...
flan
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Rondig
Rnndig heeml
hccIiil volgde: op gelijke wijze hield hij ook de ruimte voor
eeuwig, 0l11lbt
011llbt hare
harc Atometz
AtOlnel~ zulks waren. In deze ruimte nu bemanier van befchouwing,
befchollwing, cene
ccnc ontelbare
vinden zich, volgens zijne m:lnier
lnenigte zulke
zulkc kleine Iigchaamtjes , dat zij door onze zintuigen niee
menigte
la1l1l1Cn worden
wordcn waargenomen. Zij zijn op zich zei
zeI ven ondeelbaar ~
l\ll1lllcn
('\1 van daar hunne
hunnc benaming
bcnaming van Atomen, ondeelen;
ondeelcn; want wilde
men
mcn dezelven
dezelvcn eene
ccnc oneindige
oncindige deelbaarheid.
dcelbaarheid. toefchrijven,
toefchrijvcn, dan zouden
zij ten laatae
laatll:c in niets verdwijnen. Deze Atomen bewegen
bewcgen zich nu,
volgens het aelfel
ll:clfel van LEUCIPPUS,
LWCIPPUS, van alle eeuwigheid
ecuwigheid in de oneindige ledige
Icdigc ruimte,
ruimtc, en
cn veroorzaken door hunne vereeniging en fcheiding
het onttl:aan
onttlaan en weder vergaan der dingen. Daar ééllheid
éénheid nooit meer.
liet
mccrderheid nooit éénheid kan worden, zoo kunnen
derheid , en meerderheid
dc /Jtomen,
.dtomen, door hunne vereeniging , ge ene ware ééllheid
éénheid vorook de
Jnen,
luen, maar alleen
allecn agregotell
agregatm (verzamelingen); zoodat hunne wederweder·
werkillg alleen op aanraking uitloopt. Zij zijn naar hun wewe.
z.ijdfche werking
zen, als 1Y!tlliteiten,
IYla/iteilen, allen nan
aan elkander
elkandcr volkomen gelijk, doch on·
onzcn,
gcdaante; en hieruit wordt dan ook
eindig verfcheiden in vorm en gedaante;
de
dc menigvuldigheid der door hun gevormde ligchamcn
Iigchamen verklaard. Volgens het gevoelen van LEUCIPPUS
LEUCIPPUS onderfcheiden zich deze Atomen t
behalve door hunne menigerlei vorm en gedaante, ook nog door de
plaatfelijke
plllatfelijke ligging en orde, waarin zij te zamen geaeld
gell:eld zijn; doelt
doclt
zijn nlleen
alleen grond-eigenfchappen der Atomen, door
ligging en orde zjjn
welker vereeniging
vereenigillg en fcheiding
fcheidillg eigellfchappen
eigenfchappcn van de nveede
tweede orde
(ljuoli/a/is
(ljualitatis Secu1Jdariae)
Seculldariae) omaaan
omll:aan:: b. v. het harde, het weeke, de
kleur, de reuk enz. Voor zoo veel men, voor het overige, uit de
tot ons gekomenc
gekomene berigten kan opmaken, had LEUCIPPus
LEUCIPPus over het
Olltll:aan der wereld, door de beweging der Atomen, het volgend
ontaaan
eenige
denkbeeld: uit de oneindige menigte derzelve rukten zicQ eellige
los. vielen
vielen: op en door elkander.
elkander, en veroorzaakten daardoor eene
los,
bcweging, waardoor even zoo het gelijke zich wendde,
draaij ende beweging,
als zich het tegengenclde
tegengeneldc van elkander afzonderde. Bij de noodzake.
nIs
bewcging der ligchamen;
Iigchamen, werden de klei.
kleilijk ongelijke fnelheid van beweging
nere naar buiten gedreven, die dan
dnn tevcnseene
tev<lnseene huid of een weeffel
Iigchamell, zich in dit
eelle kern vormden. De grovere ligchamen,
rondom eene
weeffel bevindende, zakten naar heneden
beneden;; verdunden, door hun wewe·
derzi.idsch
derZijdsch wrijven, de omringende huid, en maakten de aarde uit;
terwijl eindelUk het
hct omkleedfel zelf ontbrande;
ontbrande, en daardoor de
fierren olltaonden.
ontll:onden, Hoe of LEUCIPPUS
LWCIPPus de elementen liet voorkomen,
ficrren
ceue roode gedaante,
weet men niet zeker. Aan het vuur gaf hij eene
en het water, de lucht en de aarde onderfcheidden zich alLeen door
klein. Het
IIet vuur, als het fijnll:e, ligtae
Iigtll:e en vlugtigae,
vlugtigll:e, maak.
groot en lüein.
te, hij tot de ziel der wereld, tot het begtnfel
begmfel .van
y:tn leven, gevoel en
ell
te.
waren deze laatae
laatll:e bepalingen
bepalingenuiet
iJl de Nadenken; doch wIlren
niet altijd in
tJlur
tJ]ur der Ato1l1Cl1,
AtollJm, manr
maar alleen in den aard hunner zameni'telling,
zamenüelling, gege.
beCtaande),
grond. Het wezen der ziel, (uit vuur-atomen bef
taande) , was
door het geheele ligchaam
Iigchaam vcrfpreid:
verfpreid: menfchell
menfchen en dieren ademden
ALGEMEEN WOORDENJl. IV.
ALGl:iHEEN
S
het
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bet met de lucht in; en van hier, dat met het ophouden der ademha.
ademhaling ook het leven eindigt. De ziel der wereld was, even als al hel
het
verftanoverige, alleen een werk van het blinde noodlot; want eene ventandige fchepping, naar doeleinden, fchijnt
LwclPPus niet erkend
fchijm door LIWCIPPUS
te zijn, gelijk hij ook in zijn ftelCel
ftelfel nooit van goden fpreekt.
LEUKAS ofLEUKADIA. Een eiland in de Jonifche zee, niet ver
van de kusten van Epirus, heden St. il'laura geheeten, en tot de Jonifche eilanden behoorende. Beroemd was , oudtijds, vooral het
Leukadisch
Leukfldisch voorgebergte, van hetwelk ongelukkige gelieven zich in
zee plegen te i1:orten, onder welke mede SAPPHO behoorde, die, toen
zij PHAON niet tot wedermin kon bewegen, den Leukadifchen fprong
volvoerde. De oorfprong van deze zonderlinge eer, dezer rots bewezen, wordt door PHOTIUS dus opgegeven. VENUS, ontroostbaar
over den dood van ADONIS, werd door ApOLLO op de Leukadifche
geraden,
rots, op welke hij eenen tempel had, gebragt, en door hem geraden.
om van dezelve in zee te fpringen, ter verklaring er bijvoegende ,
dat JUP;TER, zoo dikwijls hij zijnen liefdegloed voor JUNO voelde
doo.
ontbranden, zich in de golven i1:ortte, om aldus denzelven uit te dooven, daar hij zich aan de luimen zijner grillige echtgenoote niet wilde wagen. Het verhaal zegt niet, ·of VENUS den fprong deed, maar
onder de i1:ervelingen worden er buiten SAPPHO verfcheidene vermeld,
die uit liefde-fmart
Iiefde-fmarc het voorbeeld van JUPITER volgden.
Het eiland is voor het overige niet onbeduidend en vruchtbaarder
in hout, dan alle naburige. Ook verbouwt men er veel groenten en
eenigen , doch flechten wijn. Eindelijk worden er bij de fiad nog
overblijfCels
overblijffels gevonden van eene waterleiding van 370 gewelfde bogen,
BAJAZETH hebben aangelegd.
welke de Turken onder de regering van BAJAzETH
LEUKTRA. Eene buurCchap
buurfchap in Boeötien, waar de Thebnnen, on.
onder aanvoering van EPAMINONDAS, eene roemruchtige overwinning behaalden
baalden over de veel i1:erkere legermagt der Lacedaemoniers.
LacedCJemoniers. (Zie:
EPAMINONDAS.)
LEUVEN. Eene ftad van Qns koningrijk, in de provincie ZuidBrIlhand
lJraband,, aan de Dyle, en het kanaal, dat op de Rupel aanloopt.
Zij wordt door eenen muur omringd, die op korte affcanden
afftanden van zwa·
zware torens voorzien is; telt thans niet veel meer dan 18,000 inwoners
(*), en heeft veel van haren ouden bloei v~rloren. In hel
bel midden
der 14de eeuw hielpen de laken fabrijken meer dan 150,000 men.
rchen aan den kost, en vond men er tusCchen
{chen
tusfchen de 3 en 4,000 weverijen, waarvan elk aan 30 tot 40 menCchen werk verfchafte. Hare
hertog JAN IV van Brahand
Braband
beroemde hooge fchool, in 1426 door henog
gefticht,
geCcicht, door de Franfche regering in 1799 verniedgd, doch door
berfteld, telde ten tijde van JusJusden koning in Wijnm. 1817 weder herfteld,
TUS' LIPSlUS , die er het voornaamfte Ueraad van was, 4,000 fcuden.
fcudenten,
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(*)
(.) Volgens N. G. VAN
VAN CAMPBN
CAMPBN in zjjne 81(14/1 ,,.. A",d"ijltlktmJig4
Aa,à,ljltlktmJig4 '''fihriJlI,jëh,.ij.,,/.g """
."." lt" Ir",i"grijk
/rOlli"g,;j"- der
àer NeJ"I""d,,,,
Neà"·l."d,,,, doch wordt de bevolking door J. VAN
"I"g
WIJk ROBUNJlSZ •• in zijne
hllf/dl. 101
zijIIe Nieuw,
Nieuw. ""ndl.
tol d, .111,Jrijluk.
.14,ddjlts!r.. op '5.400 op;egnen.
op,egneno

lt.,

LEVANT. (Ds)
(DE)

-
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was.
ten , welk getal in de JI Sde eeuw tot op de helft verminderd W1IS.
bertaat de Had
ftad voornamelijk van hare 40 brouwerijen, die ~
Thans beftaat
behalve het bekende Leuvensch, ook Kalliak- en Petel'liJan-bier
Petel'li1an-bier brouwen, van welke bieren men rekent, dat er jaarlijks ISO,cOO tonnen
verzonden worden. VoortS zijn er eenige genever-fiokerijen,
genever-i1:okerijen, verwerijen, en oliemolens: ook wordt er kant vervaardigd; doch van hare
laken-fabrijken, die federt den opftand
opi1:and van 1382 den grond tot de
parochie.kerEngelfche legden, is bijna niets meer over. Er zijn 2 parochie-kermiddeli1:e 533
ken, waarvan de eene voorheen 3 torens had, en de middelfie
Iladhuis is een fraai gebouw in den Gothifchen
voet hoog was. Het ftadhuis
trant, en waardig, om bezigtigd te worden.
LEVANT. (DE.)
(DE) Het land tegen het Oosten liggende, waarolJ.waaronder de Europeers gewoonlijk het Oostelijk gedeelte van de kusten
der Midddellandfche
Midddel/andfche zee verftaan
verllaan , dat ten Noorden door Natolië, ten
Oosten door Syrië en Palestina, ten Zuiden door Egypte en de woestijn Bflrka, en ten Westen door het eiland Kandia • en de verdere
eilanden van genoemde zee bepaald wordt. In eenen andere-n
anderen zin, en
wel inzonderheid bij de Nederlanders, verllaat men onder den Levant
alleen de Aziatifche, aan den Archipel gelegene kusten, van Konftantinopel tot benedenwaarts naar Alexandria in Egypte; en in dezen
meer bepaalden zin bevat deze Archipel na genoeg het oude KleinAzië in zich. Men telt onder de voornaamfte handelfieden~
handeilleden~ behalve
Scanderol1a (AlexanrJrette)
(Alext1l1drette) en Aleppo.
de beide genoemde, Smirna, Scanderona
Deze eigenlijke Levant ftaat
Ilaat onder Turksch gebied; heeft eene zeer
lucht!1:reek;; vele bergen, maar ook zeer vmchtbare vlakten,
warme luchtfireek
en wordt door Turken, Armeniers
Ármel1iers en Grieken bewoond. De voornaamfie voortbrengfels des lands zijn koren, rijst, tabak, zuidelijke
naamlte
vruchten, olijven, boomwol, zijde, kemelshaar (van de Angorifche
geiten) en verfcheidene delffioffen.
delffloffen. De zoogenoemde Levantfche
Itolfij groeit niet in den Levant, maar in Arabië.
Itoffij
LEVENS-BEGfNSEL.
LEVENS-BEGINSEL. Zoo noemt men de eigenlijke agens, of
bewe.
werkende oorz:tak van het leven, waardoor de menigvuldige bewe·
gingen van het fijnst bewerktuigd ligchaam
Iigchaam aan den gang gebragt en
onderhouden worden. Dit Levensbeginfel moet uit de fijnfl:e
fijnfie en doordringendfl:e vloeifiof
vloei!lof der geheele Natuur befiaun,
bellann, en kan alleen, denkdringendfie
beeldig, eenigzins bij de aether, de elektrieke, magnetifche en lichti1:of vergeleken worden. Oftèhoon
lig.
fiof
Offchoon door het ganrche bewerktuigd ligverfchilIend zamenfiel
zamenllel derdeelen bijzondere
chaam verfpreid, en naar het verfchillend
wijzingen aanduidende, fchijnt zij met zekere dee\en
deel en van hetzelve in
fraan, voornamelijk in her
het diereene meer opmerkelijke verwantfchap te ftaan,
lijke tot de zenuwen, die haar tOt
tot de overige deelen van het Jigchaam
ligchaanl
fchijnen overtevoeren. Zij kan in een Iigchaam
ligchaam worden opgehoopt, zich
fcIdjnen
fOlUtijds in eenen gebonden, fiaat
fraat vertoonen.
venoonen.
ia eenen vrijen, maar ook fomtijds
Het Levensbeginfel deelt aan de dierlUk'!
dierlijk~ vezels de eigenfchap mede, om
zamentrekken en uitzetten, en maakt deze ten deedee~
zich te kunnen zamcntrekken
Ie onafhankelijk van de algemeene natuur- el] fcheidkundige wettelt
wetten
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der onbewerktuigde Natuur; cu
eu van hier, dat in een bezield Iigchnam
Iigchaam
geene bloote werktuigelijke
werkmigelijke en fcheidkundige verrigtlng (proces) be.
fraat. Het Levensbeginfd
Le'lensbeginfd kan door zekere, hetzelve tegen werkende, omfl:andigheden
omllandigheden verzwakt, of door andere veril;erkt
verfl;erkt worden. Het
eerlle gefchiedt,
gcCchiedt, inzonderheid, door koude, fierke fchokken en bebe..
wegingen, verrcbeidene
verfcbeidene vergirten
vergiften enz.
cnz. en het laatfre door den guninvloedd der warmte, (in eenen behoorlijken graad),
gr.aad), door het
tligen invloe
1Hgen
licht, de lucht, en inzonderheid door het aandeel van levenslucht
in dezelve. Dit Levensbeginfcl
LevensbeginCd venruIt
vervult het geheele ligchaam,
ligch'aam, en
brengt alle afzonderlijke deelen van hetzelve, ieder naar zijnen bij.
bij_
zonderen bouwen inrigting, in beweging; en van hier dan ook d€rdelrzelver overeenfiemmend
overeenllemmend fireven, ter bereiking van één doel, om,
namelijk, hunne verrigtingen uit te oefenen.
LEVENS-BEHOUDER. Een toe11el,
toellel , in Engeland tot redding
Tan
maatCchap-l':m fchipbreukeIingen
fchipbreukelingen uitgevonden, en door de koninklijke maatrchap-eenen eerprijs beloond. Dezelve beHaat
bellaat uit eene
ecne eiken
pij aldaar met eellen
plank van 9 of 10 voet lengte, 2 of 3 duim dikte, en 6 of 8 duim
nuk ijzer
breedte. Indien het een deel zij, doet men wel, om een fiuk
of lood,
1000, of wel zakken met dingen van waarde, met touwen aan het
beneden deel derzelve te binden , nabij de beide einden, om
tot ballast
ba\Iast te dienen, en de manfchap over eind te honden.
houden. Aan de
beide einden der plank bevinden zich 2 ledige vaten, waarvan ieder
gaIlons (een gallon is omtrent 3 Amflerd. rnî!lgelcn)
millgelcn)
omtrent 36 gallons
kunnen be\'atten:
be\'auen: hoe ligter zij zijn beladen en gevuld, des te beter.
heter.
doch zij moeten waterdigt zijn. Deze vaten liggen in 4, in de
plank uitgehakte, kepen, om het afgl~iden
afglUden voor te komen.
komcn, en zijn
van touwen voorzien, die 2 of 3 maal om dezelve en de plank
zijn vfstgebonden,
v~stgebonden, en voorts tcr
ter wederzijden
wederzijdcn van het eene vat toE
tot
het andere loopen. Tusfchen deze twee touwen zit de mallfchap,
m3nfchap,
wie r armen zij doorl oopen, zoodat zij nog ruimte genoeg
onder wic
fleeft, om met de handen te kunnen roeijen.
roeijcn. Een vat van 36 galgal.
zondcr te zinken ; terwijl
lons
renvijl
)ons kan 300 pond gewigts bevatten , zonder
lJOllden. Ondertusfchen
Ondertllsfchen be_
be.
40 of 50 pond een man boven water llouden.
110eft
hoeft men
meH zich niet tot varen
vaten van dezen inhoud te bepalen: men
mcn
kan ook grooteren nemen, dfe
die nog zoo veel te beter zijn,
zijn 1 zoo als
bij eelle
14 voet lengte wijn-pijpen, of dergelijk
eene plank van 12 of Iq.
vaatwerk, met nut kunnen gebruih worden; doch in dit geval moeten
vaanverk,
de touwen, ter zijde
zUde der plank loopende ,digt bij
hij de einden
enlden der
vaten, in het midden met dunner touw fierker worden aangetrokken, zoodat
:wodat de manfchap
ln311fchap tlls[chen
tusfchen beide touwen lean
kan zitten en
roeijeu.
roeijeIl. l\'Ten
M"en vindt van dezen toefl:el
toellel eeue
eene afbeelding hl den Alge.
fnemen
fneevm Komt- en Letterb8de
Letterbode voor J 82 JI , No. 46.
LEVENS-VA
TBAARHEID. Deze wordt aan een kind toegefchreLEVENS-VATBAARHEID.
Yen, wanneer het, in eene genoegzame volkomenheid •, de noodige
werkturgcn bezit, om eenigen tijd buiten de moeder te kunnen leven.
werkmrgen
18~ dagen
dagcn na de
dc ontvangenis
ontvangcnis tOt
tot op de
Hierroe wordt.
wordt eenen tijd van 18.z

ge--
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geboorte gevorderd. Een kind, voor dien tijd ter wereld komende,
gehoorte
komcnde,
ofCchoon al teekenen van
vall leven gevende, wordt nogcans
nogtans voor een
ofrchoon
dood kind, en hierom voor het verkrijgen en overdr3gcn
overdr~gen van
Vlln regten
onvatbaar gehouden.
LEVER (DE) is bij de menfchen het grootfie
grootlle en zwaar1l:e
zwaarlle van
alle ingewanden. Hoe jonger de menscl!
mensch zij, zoo veel te grooter;
maar boe
hoe gezonder lWO
1.00 veel te kleiner is zijne Lever, en zoo omgekeerd. Zij bellaat
bel1aat het grootfie
grootil:e en bovenl1e
bovenil:e gedeelte van de buiknauuwkeurig op haar fluitende
lluitende dwarsfpier,
holte; over dezelve ligt de n:tauwkeurig
door welker zenuw zij van het hart wordt afgefcheiden.
afgercheîden. Onder haar
bevindt zich, aan de regterzijde , het einde Ivan
IV:1n het regte ftuk
Huk van
den kronkeldarm, en ter linkerzijde het dwarsfCllk
dwarsftllk van denzelven.
Naar het midden, waar zich de Lever aan de galblaas hecht, is het
twaalfvingerigen darm; aan den linkerkant liggen het
begin van den twaalfvingerlgen
grootfte gedeelte, benevens het einde, van de maag' en debuikklie.
de buikkIie.
ren, en van achter de met de regt
er nier verbonden bijnieren. D(!
regter
De
Lever is van een ce!achtig maakfel
maakfel,, en beftaat
befraat uit een ojleindigaantal der in haar loopende bloedvaten. Zij weegt bij een
e~n gezond
gezónd
mensch van 2 tot 5 pond, en dient, volgens volkomen zekere waar.
tOt geene andere einden, dan om de gal van het bloed
nemingen, tot
af te zonderen , die daarna door de galbuis, ten tijde der fpijsverteering , in den twaalfvingerigen darm droppelt.
(FR.\NCOIS XAVIER)
XAVIER) was rektor v:m
LEVRAULT (Fat.NcOls
van de akademie
te Stroatsburg
Strtlotsbu/og,, waar hij den 17den van Bloeim. 1821, in den ouderdom van
v:ln 58 jaar, overleed, en tevens lid was van den aIgemeenlgemeenen raad, van dien van prefectuur, van de kamer van koophandel
en het legioen van eer. Hij behoorde onder die mannen, welke
weIlte zeld~
zeld..
zaam in de maatlchnppij
maatlèhappij gevonden worden; vereenigde
vereenigdc met groote
talenten eenen beftendigen wil,
wiI, ten voordeele der menschheid, en be
be--..
toonde zich in zijne onderfcheidene ambten, zoo voor als na de om.
frandvastig en deugdzaam man. Door zich
wenteling, altijd als een ftandvastig
moedig tegen allerlei buitenfporigheden
buitenrporigheden te verzetten, werd hij eerst
van zijne posten ontzet,
omzet, daarna gebannen, en genoodzaakt naar Zwi!.
Zwitferland te vlHgten,
vlHgren, waar hij het beroep van boekdrukker,
boekdrukkcr, dat hij in
[edlmd
zijne jeugd geleerd had, bij de hand nam. Toen, echter, gunftiger
omfcandigheden
omftandigheden hem veroorloofden, naar zijn vaderland terug te !tee.
kee..
ren, weigerde
weigetOde hij langen tijd bezoldigde ambten; maar nam van dien
tijd af zitting in de Jurij van openbaar onderwijs, naast de BRUNCHEN, OBERLINS en KOCHS. Volkomen bekend met de Griekfche
en Latijnfche
Latijnrche fchrijvers, en verrijkt met allerlei kundigheden, had
hij zich door het fchrijvell
fchrijven van werken eenen grooten roem kunnen
verwerven, indien hij niet vall
van oordeel geweest ware, dat hij zijnen
geheelen
geheclen tijd aan
a311 zijne medeburgers moest toewijden, en niet liever
in hun hart, dan in
iu hunne naf!edachtenÎs,
uaf!cdachtenis, had willen leven.
levcn. Eenvoudig
clig en
eu braaf, zocht hij ge
geene
ene andere belooning in het
hct goede.
goede, dan
bctgCCll
hetgeen dit eigcnnardig
eigellnardig met
mct zich brengt, en
cu luisterde nooIt naar
lJaar de
S3
fiern
ficm
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LIBANIUS. LInA TIO.
Item
fiem der eerzucht; latende de zorg voor de ftaatkundige belangen
des volks, fchoon
fcboon meer dan eens geroepen, gaarne aan anderen over.
Hij hield zich ~Ileen
alleen onledig met de behoeftige en werkzame klasfe
te onderwijzen en te verlichten in alles, wat haar verhinderen konde,
om niet meer ten prooi van list en woekerzucht te worden, welke,
helaas! ten platten lande zoo dikwijls hare rol fpelen ; befchermde
befcherrnde
met al zijn vermogen de normaal-fchool; bewerkte de oprigting van
een groot aantal gemeentelijke
gemeemelijke fcholen in de departementen van den
Boven- en Benedm-Rijn,
Beneden-Rijn, en deed voor allen tabellen gereed maken,
waarop de grondbeginfelen der zuiverfte zedekunde , met die der
èn rekenkunst, hand aan hand gaan. Ook de huizen
fchrijf-, lees- l:!n
van boekhandel, dien hij te Straatsburg en Parijs ftichtte, ftrekken
hem tot eer: beiden blijven in ftand;
ftand ,- en worden door dezelfde pcrperfonen zijner familie beftuurd, onder wier opzigt zij reeds waren,
(joes zijne openlijke betrekkingen
beu'ekkingen hem niet meer toelieten, om zich
fints
daarmede te bemoeijen.
LIBANIUS. Een beroemd fophist, uit Antiochie afkomstig,
welke bloeide ten tijde van keizer Juu.mus, die hem zoo hoog fchatte, dat hij zijne werken aan deszelfs oordeel onderwierp, en hem
hooge eerambten aanbood, welke hij echter alle van de hand wees.
Te Athene onderwezen, begaf hij zich naar Konfltmtinopel,
Kon!ltll1tinopel, om er onderwijs te geven' in de wijsbegeerte. en redekunst;
redekmm; doch, van daar
verdreven zijnde, keerde hij eindelijk in zijn vnderland terug. Wij
bezitten nog verfcheidene oratorifche en wijsgeerige fchrifren van LIBANIUS, welke hunne betrekkelijke waardewaarM hebben,
hebben. In dezelve ftraalt,
op meer dan eene plaats, zijnen afkeer van den Christelijken godsdienst door, en hoogstwaarfchijnlijk heeft ook deze fophist het zijne
toegebragt , om }ULIANUS nog meer van dcnzelven te verwijderen.
LIBANON en ANTILIBANON.
ANTI LIBANON. Twee, paralel-Ioopende geberg~
ten in Syrie, welke Palestina. ten Noorden bepalen, thans in het
Turkfche Paschalik Dtllntlskus, beide door een zeer vruchtbaar dal
van elkander gefcheiden: men vindt er de vruchtbaarfte dalen en ftreken van Loristtln. Beroemd zijn de Ceders van Libanon, wier bosfehen
fchen aan de Pheniciers het hout tot den fcheepsbouw aanboden. In
·deze gebergten woont tegenwoordig het volk der Druten.
LIBATIO was bij de Romeinen eene foort van offer, beftaande
in eenen koek van mee),
meel, of iets dergelijks, die men op het altaar legde, en gedeeltelijk verbrandde, of ook wel in een weinig wijn, welken men op hetzelve uitgoot. Zelfs bij huisfelijke maaltijden gefchiedden zoodanige offers; terwijl men ter eere der huisgoden ee·
nige fpijze in den haard op het vuur wierp: zoo ook legde men van
alle vruchten, ter eere der goden, een gedeelte op den altaar, eene
eelle
tafel enz. of wierp iets dergelijks, ter eere der zeegoden, in de zee.
BIJ de lijken gefchiedde dit offer eerst den negenden dag na hunne
verbranding, of begraving, wanneer hetzelve inzonderheid in melk ..
wijn of bloed befiond,
beilond) en waarmede dan gewoonlijk de Iijkplegtighcden
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den gefloten
genoten werden. Bij de offers moest de priester den wijn,
waarmede hij het offer befprengde
befprengde,, vooraf proeven, hetgeen ook
door diegenen moest gefchieden, die het offer bragten. Deze verrig(ing
ring heet Libare (delibare), hetgeen even zoo veel als iets aanraken of
proeven beteekent.
beteekem.
LIBAU. Eene kleine Rusfifcne
Rusfifche koopfiad,
koopll:ad, met eene haven aan
de Oostzee, in Koer/and, meestal met houten
homen huizen. Er is eene
Lutherfche fiads-,
ll:ads-, eene Katholijke kerk, eene goede fchool, en veel
handel, welke men echter meent, dat door het uitdiepen der haven
nog aanmerkelijker zou kunnen gemaakt worden.
LIBER. Een der bijnamen van BACCHUS, hem waarfchijnlijk
waarfchiJnlijk ge..
geven wegens de eigenfchap van den wijn, om den menfchelijken
geest vrij van dwang en zorgen te maken.
LIBERALES. Zoo noemde men in Spanje, in de jongrte
jongl1e tijden,
die leden der Cortes (vergadering der fianden),
ll:anden), welke eenen vrijen
regeringsvorm wilden invoerel1,
invoeren, (vrijheids·vrienden);
(vrijheids·vrienden) j doch do ot
den temggekeerden koning FERDINAND VII, grootendeels naar Ceuta
Ceula
in Afrika gebannen, doch naderhand weder in het bewind gefield
gel1eld
Frankrijk geeft men thans den naam van Liberalen
werden. Ook in Frankri.fk
aan eene foortgelijke
fooregelijke partij.
LIBER TAS
T AS , de vriJheid, werd als eene godin vereerd, en had te
Rome eenen tempel op den Aventi.fnfehen
Avenlijnfehen heuvel, door den vader
TIBERlUS GRACCHUS gerticht.
gel1icht. Zij werd afgebeeld in een wit gevan TIBERIUS
waad met eene muts op het hoofd, waarom ook de vrijgelatene 11aven
flaven
eene muts droegen, ten teeken
teelten hunner verkregene vrijheid. Verder
had zij tot zinnebeeld bij zich eene kat, tlit
uit hoofde van de vrijheidszucht van dit dier. De Grieken
Grieketl vereerden haar onder den naam van
Eleuther;a.
Eleutheria.
LICENT (van het Latijn Lieere, veroorloven),
veroor/ovell) , beteekent dus,
in het algemeen, de vergunning van een regent aan zijne onderdanen,
ter verrigting van het eene of
ofandere,
andere, waarvoor de laatrte
laatl1e dan eene zekere belasting betalen, die men inzonderheid Heen! noemt; hoedanig
voor de vergunning van den in- of doorvoer van vreemde waren
enz. betaald wordt.
LICENTIAAT. Is aan de Hooge fcholen de titel van dengenen
dengenen,,
die, na behoorlijk afgelegd examen, de vrijheid verwerft, om dok.
ter te worden, en, zoodra hij deze waardigheid zelve verkrijgt, alle de
daaraan verbonden voordeelen en voorregten geniet.
LICHT is aan fommige ligchamen
Iigchamen in de Natuur, b. v. aan de
zon, de vaste fierren
ll:erren,, brandende en gloeijende ligchamen, lichtende
inrekten
infekten en wormen, verrot hout enz. eigen. Andere daarentegen
moeten eerst verlicht worden, WH1l11l1eer
wa1l11l1eer zij Jicht
licht zullen van zich ge.
ven, om welke reden zij dan ook duistere Iigchamen
Iigchmnen genoemd worWOf..
den. Het Licht is een wezenlijk, zelmandig wezen - eene fijne
vloeiflof:
vloeill:of: het tegengell:elde
tegengefielde er van is duisternis; doch deze moet
men voor geene wezenlijke zelffiandigheid houden. De ondervinding
S
544
leert.
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leert, dat het Licht in regte lijnen voortgaat, die men lichtnralen
lichtllralen
noemt, en zich naar alle kanten uitbreiden. Dit wurdt
wordt de c:Ajm/Jfi/;i.
exptllJ/ibi.
li/eit
liteit (de uitrekbaarheid) van
vall het
hee Licht
Liche gehccten,
gehecten, hetwelk,
heewelk, als geen
geelJ
gewigt hebbende, door
duor gcene
gecne zwaartc.kracht
zwaarte-kracht vcrandert;
verandert: van hier,
dat hee zich toe
tot in hce
het oneindige uitbrcidt.
uitbreidt.
De filelheid
fiJelheid van
vun het Licht overtreft alle verbeelding, cn
en kan hlist
jUist
daarom nice
niet wel natuurkundig gCmetcn
gemeten worden. Dat het Licht nog~
tans tijd bchocft,
behoeft, om zieh
zich uittebreidcll,
uittebreidcn, leert b. v. dc
de afwijking
van hetzelve. Volgens de meest zekere, wiskunll:ige
wiskunf1ige waarnemingen,
waarnemillgen ,
doorloopt hcc
vun de zon tot de narde in 8 minuten
milllltell
het Licht den weg van
en 7~ lekonde,
fekonde, en dus in
iu kdere
iedere fclwnde
fekonde 40,000
40,000 geugraphiiChe
geugraphifche mijlen;
filClheid van het licht 10,310
10,3 10 maal grootcr
grooter is, d,lll
d:lIl die,
zoodat de {helheid
0111 de zon beweegt
beweegt:l zij ovenreft dl!
dc rnclfnelwaarmede zich de aarde om
heid van het geluid bijna 976,000, en
ell die van een' kanonskogel
meer dan anderhalf millioell
millioen maal. De zwakte van het Licht neemt
ncemt
toe, naar mate
InatC de vlakte grooter wordt, die door de firalcn
firalell wOl:dt
WOl:t1t
verlicht. Verwijdert men
mell zich
z.ich b. v. zoo ver van eene kaars, da~
men ilechts
nechts even nog een boek kun
bil lezen, dan zal men vier kaars.
(en moeten aanfieken
aanaeken,,om
om dit op eenen dubbelen affiand
amand op gelijke
wijze te kunnen doen. Vallen de lichtnralen
liehtrlralel1 fchllinsch
fchuinsch op de vlakte,
aanmerkelijker. Dus wordt b. v.
dan vermindert der zelver kracht nog aallmerkelijker.
fJeçhts half zoo !terk
aerk door de zon verlicht, wanneer zij
zij
eene vlakte IJeçhts
in eenen hoek van 30 graden naar de zon gerigt wordt;
wordt: van hier,
dat de zonne!tralen.
zonnefiralen. die in den wimer
winter fchuinsch nederfchiecen
nederfchieten ,min..
der verwarmen, dan in den zomer, wanneer zij regt vp het aardrijk
nedervallen. liet Licht wordt verder verzwakt, wanneer het door
glasfçhijf of water, gaat.
doorfchijnende Iigchamen, b. v. de lucht, eene glasü~hijf
Over de Natuur en het eigenlijk wezen van het Licbt
Licht zijn de
Natuurkundigen het nog niet eens. NEWTON leeraarde , dat hetzelve
als eene eigelldommelijke
eigelldommeIijke fiof van
vau de lichtgevende en verlicht wordende
igchamen uitgaat. Dit gevoelen heeft aan EVLER eenen
eenclI bt;llisfcnden
bdlislèndell
tegenfiander gevonden; doch hij bouwt da:lrbij op onzekere gron~
groll~
den,
cIen, waaruit hij valfche bel1uilen
befluilen afleidt. Ilij houdt het Licht voor
eene fijne, elastieke, door het ganfche wereldruÏll1
wereldruü\l verfpreide !loffe
fJ:offe.•
die hij Aether
Aethcr noemt, en meent, dat de natuur der lichtende ligchaligcha~
men daarin beltaat,
be/taat, dat hunne oppervlakten zich in
ilJ eene bell:endige,
bell:endtge,
fnel
foeI op elkander volgende, trillende bewq;in!j
bewegillg bevinden, waardoQr
waardoor de
baar omringende Aetlter
Aether CVClI
eveu zoo bcwogen
uewogen wordt, als de lucht door de
trillingen cener
eener klinkende {haar.
fnaar. Dan, waar vindt men
Jllell hier 'het be,wijs
be~wijs
voor het aanwezen van zulk eene
eenc Aether. lIet gevoelen van NEWTON wordt dus door EVLER in geenen
geellen deeJe
deele ontzenuwd;
ontzenuwd;. maar ver.
jclaart de door ons opgegevene, en andere vcrfchijnfeis
:klaart
vcrfchijllfels van het LidJt
Lidlt
betlll'
beter dan eenig
eelJig ander.
eigen[chappen van her
het Licht hebben betrekking
betrcT<killg
De fcheidkundige cigenfchappen
tot zijne zamenvoegingen met ligch~mell,
ligch~Jllen, cn
en zijue
zijne nf/i;hcidillg
nfli.:heiding val!
vall
dezelve.
dezdve. Dit biijkt Uil het onuerfcheid,
olluer[chcid, hetwelk men
lllen bij
ujj dezellöe
dezel/äe
lig
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Iigchamell
Iigchmuen waarneemt, wanneer zij aan hL't Licht blootgefield
blootgef1:eld,, of
daarvan beroofd zijn: dit leeren ons
ol1s de planten, die in het donker
donkcr
zonder geur
gem of kleur
klcur verflcnfchcn, en zich in het Licht herfiellen;
herfielIen;
dit zien
zicn wij in de ontwikkeling van zuivere lucht, lJÏt
uit de bladen der
lncht blootge11:eld;
blootgelleld; met een woord, dit leeraren
leemrcn
gewasfen , aan de lucht
ons
011S alle die veranderingen,
verancleringen, welke het Licht op de drie rijken der
Nat\1ur uitoefent. Dat het Licht zich met de ligchamen fcheidklll]'
fcheidkunNatuur
(lig vereenigt,
vereelligt, en in dezelve als in eenen
eellell gebonden lbat
fbat aanwezig
dig
is, blijkt al aanfionds
aanllo11tis uit de vorming van de verfchilIende kleuren,
welke door de
terugkaatfing of opl1urping
deterugkaatfing
opflurping van de lichtftralen gelChiedt.
gefchiedt.
Ook is het bekend, dat men ligchamen, die op zich zelven
zclven geen
U cht kan doen voortbrengen; gelijk alle brandbare Hot.
fmf.
licht geven, Li
fcn, wanneer zij worden aangeftoken. Het is het Licht, dat den
fen,
regelen en bepalen; dat aan
:ml1
groei van al wat leeft moet wijzigen, regelen
elke plallt
plant levendige helderheid en eci1e
eeüe groene kleur bijzet; dat de
bloemen fiert, de vruchten volkomen maakt, en
·er fmaak en geur
ener
lIau geeft,
geeft. en de brandbare de elen en harsachtige ftoffe, de doororÏli.
doororirt.
lOlan
gende
en veroorzaakt; tot
dc.clen
tOt alle welke fcheid.
gendc. krachten
kruchten en de vaste deel
kundige ontbindingen en
ell zamenftellingen het Licht alleen algemeen
dienstbaar is.
dieren.rijk.
Niet minder weldadig is de . invloed des Lichts op het dieren·rijk.
zelven lencnde,
lertende, ondervinden'
ondervinden wij, dRt
dat daardoot
daardoor de
Slechts op ons zelvcn
kleur van ons Iigchaam verhoogd wordt: zelfs is aan de meerdere
fterkte van
vall het Licht de verfchilIende kleur van het mellmenof mindere fterktc
we te fchrijven, en heeft de Afrigeflacht op onzen aardbol toe
fchelijk gel1acht
knau, inzOllderhcid,
inzOllderheid, aftn
aan het Hal'lke
naMe Licht, dat hem befchijrh,
befchijnt, zijne Zwar·
zwar~
Roau,
mcnt'tzhen, integendeel,
incegendeel, wier woningen duister
tekleur te dankeIl. Bij mClll'ahen,
zijn,. en die hun dagwerk in donkere, zeer weinig door het zonlicht
bo[traalde, verblijven moeten verrigten,
verrigten. vindt men eene verfJeuschte
verflellschte
baftr:ialde,
levendigheid,
bleeke kleur. zonder mannelijke fterkte, zonder leven
digheid, of
fchoollheid.
fchoonbeid. Op gelijke wijze is het met alle dieren gelegen: voor het
gJ!DOt
g.enot van den dag gefchapen, verkwijnen zij hun leven in de duisternis,
en kenmerken hunne treurige houding en vadzige gefteldheid het gege.
brek aan dit algemeen verlevendigend beginfel ; terwijl de meest verlichte .dee1ender
narde ook die \1ogelen
\'ogelen opleveren, welke met de
lichtedee1en
der aarde
prachtigfte kleuren verfierd
verGerd zijn.
pmchtigfte
LICHT EN DONKER, ook wel Licht en Bnlill,
BnûlZ, is een term in
de teeken- en fchilderkunst. De Italianen noemen het Chiaroscuro,
Frnl1fthen hun Clair.obscur, en de Duitfchers hun HeI!HelI.
waaruit de Frmzfchen
dunke/ hebben afgeleid. Men verfraat
verftaat er oorfpronkelijk door nechts
flechts
dunkc!
die manier van
vnn fchilderen, welke met eene enkele kleur uitgevoerd
wordt; b. v. de graauwe, waardoor de bleeke, of met wit vermengde, gedee!tens
gedeeJtens het Liçht, en de donkerfte,
donkerfre, of zwartachtige, gedaeI.
gedeel.
lens de fch:ldllW,
fchlldllW, of donkere declen der voorwerpen verbeelden.
~el1s
vooruitkoming en terngwijking der onderfcheidcne voor·
Ronding, vooruitkollling
werpen, kllliucu
vau deze menging'
menging der Iichtl.!
licht~ .CI1
.en dOI1donwerpen)
kUJiuclJ door llIiddel
middel vall
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}tere deelen, uit een en dezelfde verf. volkomen worden voorrge.
bragt. Overeenkomftig
Overeenkomfcig dit denkbeeld, ter bepaling van het eigenlijk
begrip van Licht en Donker, waarvan bij fommige
forumige afgeweken, en
dat met het verwen of kleuren der voorwerpen, met harmonie en
met daging verward wordt, kunnen de voornoemde eigenfchappen, welke de ronding, vooruitkoming en terugwijking voortbrengen, door do
tegennrijdigfte
tegenftrijdigfte en onnatuurlijkfte vermengingen van lichte en doudonkere kleuren worden daargelleld. Het Licht en Donker, welke geheel
prenten of platen aanzonder kleuren bellaan kunnen, gelijk goede premen
wijzen, is dus van de kleurgeving , welke nan
aan ieder voorwerp zijnQ
natuurlijke kleur geeft, wezenlijk onder[cheiden.
onderfcheiden. In een fchilderfiuk kan de fchoonlle overeenllemming heer[chen,
heerfchen, zonder dat ber
Licht en Donker behoorlijk is in acht genomen.
De daging, of Licht en Schaduw, is alleen een middel tcr verkrijbe..
ging van het Licht en Donker; het werktuigelijke der daging en be.
fchaduwing is aan zekere bepaalde regelen en grondwetten onder.
worpen, welke door de oude kunstenaren zijn gevolgd geworden.
zonder dat hunne werken een denkbeeld van de tooverkracht van
Licnt
Licht en Donker opleverden, tot dat eindelijk CORREGGIO het ver.
rukkelijke daarvan leerd e kennen.
kenuen. Een behoorlijk koloriet moet nood.
zakelijk ronding, vooruit korning en terugwijking , derhalve lichtere
2akeIijk
eg
ell donkere deel
deelen;
en f daarfiellen. gelijk aan de werken van TITIAAl\(
TITIAAH
te zien is: dan, dit alles is nog flechts
Oechts een getrouwe verwoning
vertooning vali
Viii
de waarheid in de Natuur; de hoogere kunst van kleurgevin, , het te
dien opzigte "iezende en uitdenkende genie des kunstenaars, beeft zich
in
acht genogeno.
ln zijne werking daarbij nog niet getoond. Er is niets in acbt
men, dan de noodzakelijke vereischteo ch!r Natuur, die, gelijk reeds
gezegd is, in CORREGGIO'S handen zich tot bronnen vormden van
de
nieuwe, nooit gekende, fchoonheden. C ORREGGIO was, namelijk, dé
eerlle, die de verwen op zijn palet, tot kleuring der voorwerpen.
niet als door enkel inval bepaalde, of liever zijne voorwerpen, van
onderfcheidene lichtere en donkere eigendommelijke kleuren, toevallig daarllelde en in orde (chikte; hij koos de willekeurige kleuren.
kleuren;
en maalde de voorwerpen in hunne eigelldommelijke lichtere of donkere kleuren naar vereischte van een harmonisch geheel, dat doot
middel dezer gekozene kleuren konde worden voortgebragt.
Volgens de wetten der daging, moet dikwijls het eene voorwerp
donker en een ander licht vertoond worden: daar ondenus[chen
ondertusfchen hier eeD
donker, en daar een licht, betere uitwerking zou doen. Deze wettelI
wetteJI
van daging of verlichting moeten gevolgd worden, zal het tafereel
geene in het oogloopende onwaarheid bevatten; en echter wordt,
zoo
%00 het fiuk eene fchoone
[choone uitwerking zal doen, het tegendeel ge.
vorderd.
vorderde Aan deze twee vereischten der daging en der goede uitwer.
king voldeed CORREGGIO daardoor in eens, dat hij, naar gelang
der noodzakelijkheid, eene
eelle lichtere of donkere willekeurige , of een
voorwerp van zoodauige vereischte eigendommelijke kleur, koos:
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en hierdoor heeft hij uitgevonden, en dat geene voortgebragt , hetnoemC!l1, en dat diensvolgens ook van de
geen wij Licht en Donker noem~n,
"iln Licht en Donker, of van Licht en Schaduw,
daging, de verdeeling "pn
geheel en al onderfcheiden is, en daarmede nimmer moet verward worden. De daging hangt, gelijk reeds gezegd is, van zeke.
re wetten af; maar het Licht en Donker zijn eenig en alleen het
verfiandige keuze van eigendommelijke kleuren, met begevolg eener ver!landige
trekking tot derzelver lichtere of donkerder kracht, en het daaruit
van.
voortfpruitend meerder of minder vermogen, om het licht op te vangen; en wel van eene keuze, met oogmerk, om daardoor eene betewaarheid gekleurde en gedaagde voorwerpen tot
re werking der naar waaraeid
{land te brengen.
CORREGGlO, ten opzigte der fchilderkunst, voor
Het geen CORREGGIO,
Licht en Donker deed , bragt RUBENS, betrekkelijk de prenten of platen , voor hetzelve te weeg. Hij leerde zijnen [chofehofierkere of
kleuren, door !lerkere
lieren de kracht der eigendommelijke kleuren.
zwakkere arcering, uit te drukken, en hierdoor, even als een
fchilderfiuk, te kleuren. Vóór hem had CORNELIUS BLOEMAART
reeds het Licht en Donker (hetgeen hier echter dien naam niet
verdient) in de graveerkunst ingevoerd, waardoor eene prent naar
een enkel.kleurig fchilderfiuk,
fchilder!luk, een Cotnoijeu,
C01Hoijeu, Monochrom of een CriJaille
[nilIe gelijkt, waarin het hoogfie
hoog!le licht trapswijze tot de fierkfie
aerk!le
fchaduw afdaalt. Vóór BLOEMAAI\T
BLOEMAAllT was ook dit foort van Licht en
Donker in het graveren niet bekend; en zoo ook was JOHAN LoDEWljK
DEWJjK ROULLET de eerfie, die, naar aanleiding van RUBENS,
RUBENs, de uit.
werking van Licht en Donker in de fchilderkunst
fchilderkll\1st op de graveerkunst overdroeg.
LICHTMET ER. (Photometer) Een nati.1l1rkundig werktuig, inzonderheid gefchikt, ter bepaling der betrekkelijke fierkte
!lerkte van dag-.
zon-, maan-, !lerren- en kunstlicht. Reeds HUIGENS
HVlGENS en BOUGUER
beproefden het vervaardigen van zoodanig werktuig; doch bragten
het niet tot !tand.
!land. Eindelijk gelukte he,
he: RUMFORD
RVMFORD,, om eenen toe!lel
ael daartoe uit te vinden, die naauwkeurige en juiste uitkomsten levert. LAIIIPADIUS
LAl\lPADIVS heeft denzelven meer vereenvoudigd, en een
werktuig vervaardigd, dat uit eene koperen buis van JIS
5 Nederl. duim
lang en 5 wijd beftaat, en waarin eene
eelle andere buis fteekt, die,
gelijk de oogbuis van eenen kijker, kan worden uitgehaald.
Daar, waar zich bij eenen kijker het voorwerpglas bevindt, is een
koperen dop of dek
fel , hebbende eene opening van 2.2 duim
dekCel
middellijn, en die men op de eerfte buis kan vast zetten. Aan
het vooreinde der fehuifbuis
fchuifbuis is een rand, met eene opening van
2 duim, waarop men zoo vele dunne fchijfjes van zuiver Engelsch
Iamaarn-hoorn
Ialltaarn-hoorn legt, tot dat men door het aandrukken der fchuifbuis,
door het ooggat , dat
oat één duim wijd is, volftrekt geen licht meer
zien kan. De dikte der hiertoe Iloodige hoornfchijfjes toont, op eene
in de fchuifbuis gegraveerde fchaal, de betrekkelijke fterkte
ftcrkte des lichts;
zijn_
zijn.
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LICINIUS. (C. V.) LIEFLAND.
volt1:rekzijnde de vaste punten dezer fchaal zoo bepaald, dat 0" de vol!l:rektc duisternis, en JOO" den hoogf1:en
te
hoogt1:cn graad van licht :\amoom,
aantoont, namelijk
namelUk
van dc
ct fchijfjcs,
GI11 de verbranding van
de Jloodigc
noodigc belegging IJl
met
fchUfjes, om
Phosphorus in zuurlrof,
zunrltof, in witte flesfcben,
flesfchen, op den amand van !22 of
. 3 voct,
voet, niet meer te kunncn
kuunen zien.
LIcrNIUssEN, fcl100Jl
feIlOon niet van PatriLICINIUS. Het
Hct gc(]acht
gellacht der LICINIUSSEN,
eifchen
eifeben rang, was echter eenc
eene der aanzienlijkll:e
aanzienlUkfle te Rome, daar de CRASSUSSEN, de LUCULLUSSEN en de lVIURAENA'S
MURAENA'S tot hetzelve behoorden.
LICINIUS, (CAIUS VALERIUS) de zoon van eenen landman in Da_
cië, die van gemeen krijgsman door alle rangen heen tot de eerHe
eerUe
waardigheden opklom; door GALERIUS MAXIMIANUS in het jaar 307
tot Caefur
Caef.'lr benoemd, en in het
hec volgcnde
volgende jaar in Panl10nië
Panl10nÎe als keizer
CONSTANTJJN, naderhand de Groote biJgenamnd
uitgeroepen werd. CONSTANTIJN,
biJgenaamd,,
gaf
hem zUne
z\jne Zuster ter vrouwe, doch welhaast, oneenig
O\leenig met hem
gaf' hent
geworden zijnde, beoorloogden zij elkander , en werd LICINIUS herhaalde malen overwonnen, doch door CONSTANTI]N
CONSTANTIJN menschlicvend
menschlievend
behandeld, tOt
behandcld,
tot dat hij, op nieuw pogingen ter verkrijging der verlohebbende, door denzelven werd omgebragt. LICf_
LIcr_
rene magt gedaan hebbende.
NIUS
NlUS was woest van aard, een vijand van befchaving en wetenfchappefl,
fchappea, en een hevig vervolger der Christenen. Hij fiierf in 325.
LICTORES. Waren bij de Romeinen
Romeil1en de dienaren der hooge overflraat
heidsperfonen in zaken van hun ambt. Zij gingen langs de !l:raat
voor hen uit, en droegen, als een teeken hUIll1er
hUI1I1er hoogfle magt,
mugt, ee.
eelien
Den bundel roeden, met eenen bijl er tusl'ehen,
tusfchen, op hunnen fchouder;
voltrokken in vroegeren tijd de doodvonnisfen , en moesten bell:endig
befl:endig
bij de overlteidsperfonen
overheidsperfonen zijn, om hunne bevelcn
bevelen uit te voeren. Men
vindt ze reeds onder de koningen. De eonfuls
confuls lieten zieh
zich door 12
IZ
Lict(}ru
LictOl'es vooraf gaan; doch de dictator had er 24.
LIEFDE-MAALTIJDEN, of ./Igapm,
Agapm, werden in de eer!l:c
eert1:e Chris.
telijke kerk die maaltijden genoemd, welke de viering van het Hei_
Hei.
teliJke
Menfchen van
v:un allerlei !l:and
t1:and fpijsdell
fpijsden
lig Avondmaal vooraf gingen. lVIenfchen
daarbij met en onder
ondel' elkander, ten teeken van Christelijke, broedercn
lijke !iefäe:
liefde: ieder droeg daartoe, naar vermogen, het zijne bij, en
.de
4e armen
annen werden door de rijken vrij gehouden. Dit gebruik, door de
Apostelen ingevoerd, en zoo volkomen den geest der gemeenfchap in
de opkomende Christenhcid
Christenheid kenmerkende, werd nadcrhand,
naderhand, bij het
toenemen der gemeenten, l110eijelijk
moeijelijk nict
niet allcen;
alleen; maar waren ook bij
die maaltijden, althans bij de Corintifche gemeente, van tijd tot tijd,
grove misbruiken en ongeregeldheden ingeflopen
ingeOopen,, waardoor zij eindelijk in de 4de eeuw werden afgefchaft.
afgefchafc. Bij de broeder-gemcenbroeder-gemeenten hebben nog foortgelijke Liefde-maaltijden, voor de vicring
viering van
het Avondmaal, plaats, welke in hunne bedehuizen, onder gebeden
tarwenbrood (liefen gezangen. en een matig gebruik van thee en tarwcnbrood
de-brood genoemd) gehouden worden.
LIEFLAND. Voormaals een hertogdom, hetwelk ten Oosten aan
Illgcr1lJ(w/and,
IfJgcrtmmland, ten
tcn Zuiden
Zuidcn aan Lithauwell
Lithauwe/j en
CII Safnagctië,
~àmogctië, tcn
tCII WI.!sten
c~ten
aall
aan
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aan de Oostzet , en ten Zuiden aan
mm den Filmifchen zeeboezem grenst.
lIet
lIer behoort aan Rusland, en bevat op eene oppervlakte van 938 v.
111.,
111" 737,800 inwoners. Het
Her land is vruchtbaar aan gras en koren,
en benaat
bcfiaat uit twee lalJllfchappen,
lallllfchappen, Esthen en Letten, waarvan het eef.
eer.
!te aan genoemden zeeboezem; tloch
lloch het laatfl:e
laat!te aan de Koerland_
Koerlnnd_
fche en Poolfche grenztw
grellztw gelegen is. De Liven en Esthen (waarvan
(waarvaIl
de eerilen aan het land den nanm
mmm hebben geg-even, doch wier over.
overFinuilèhen volks!l:am ; de Letten
fchot gering is, behooren tot eenen Finuifchen
maken oorfpronkelijk mat
111at de Litl/(lUwers
Lithauwers één vok uit, en zijn groo_
groo.
tcndeels Iijfe~enen.
Iijfe~cnen. Hun vroeger hard en ongelukkig lot is echter
tendecls
in 18°4, door eene keizerlijke verordening, aanmerkelijk verzacht
geworden. De meeste inwoners zijn Lutherseh;
Lurhersch; doch hebben ook
dc overige Hervormden, de Grieken en Roomsch-Katholijkcn vrij_
de
heid van godsdienstoefening. In 1783 verkreeg het
her land fe ne geheel
Liejland werd het !tadhouderfchap
fiadhollderfchap van Rt[;'(J,
Rip;a,
nieuwe inrigting: uit Liefland
Revol opgerigt; doch in 1793' gaf keizer
en uit Esth/and dat van Reval
PAUL aan Lieflolld
Liejlfl/ld den naam v~n
v:1o gouvernement weder terug. De
grenzen zijn als voorheen; behalve dat men, ilJ
in plaats der vorige 9
kreitfen, thans flechts de volgende 5 telt, nameIiJt-:
namcliJ'-': de Riga./i:he.
Rigaji:1Je.
/lrensbflrg[che, Dorpti[c1re, /4/endifche
H/endi[che en Pernaufc/ze
Pernau[clze kreitfe:t.
kreit[e:t.
Arembflrg[che,
LIER. Eene !tad
llad in de Nederlandfche
Nedcrlllndfche provincie //11twerpen,
//11tU'erpen, ar..
rondisfcment
rondisfcmenr illechelen,
illeche/en, aan den zamenloop der beide Ne/hen. Zij ligt
3 uur \'an Antwerpen en
uur van lIfechelen; heeft eene frnaije
frnaijc
hoofdkerk, waarin eene fchilderij van den beroemàen
beroemden JOHAN VAN EJ.lCK,
El./CK,
voorl1cllende het huwelijk van PIlI
pJlI LI PS DF.N SCIIOONEN
SCHOONEN met J.ovoorflellende
IL~Nl\' ~,
A, infame
infante van Spanje, hetwelk alhier in 1496 voln'okkell
voltrokken
HM"N
is. De fl:ad
ilad !trekte
llrekte lang ter fchuiJplaatfe
fchllilplaatfe aan CHRISTIAAN
CllRlSTIAAN DEN 1l,
1I.
koning \'an
"an Dmemarken,
Del1emarken, die in 1523 uit zijn rijk verdreven werd.
Volgens koninklijk beOuit
befluit van den 29flen
29Hen van Zomerm. 1817 is hier
eene van de beide Rijkskweek-fcholen "an
\'an onderwijzers gevestigd.
en in 1822 eene Latijnfche feIlDOl opgerigt: ook is er eene teekenakademie. Er zijn vele brouwerijen, wier zomerbier door geheel
Fioa1Jderen
P/oa1Jderen wordt verzonden,
verzonden. Bijzonder merkwaardig is de uitge.
firekte
fl:rekte fabrijk van gedrukte katoeneu-goederen van den heer VAN
DEN BERGHE DE HEJJDER,
HEJJDER.
LIERDICHT. Zoo noemt men die hoofdfooTt
hoofdfoorc der áichtkunst,
waarbij zich de dichter bepaalt, om zUn illwendig gcvod
gevod rej!!tfheeks
rej!!tftreeks
voor te dragen, waarin zij dus van de dra1lla/ifc/le
dra1lJati[clte en epI/de verfchilt ,
welke zich meer met uitwendige omfl:andigheden
omftandigheden en gebeurtenisfen
ophouden, en de befpiegeling van deze met het inwendig gevoel
trachten overeen te brengen. Met het Epos en Drama vergeleken,
vergeleken.
is
is het Lierdicht het bepaaldfie; want het gevoel !trekt zich alleen tot
het tegenwoordig oogenblik uit, ma:!r
manr is ook zoo veel te dieper en
werkt krachtiger op het hart. Hetgeen de echte lierdichter levert.
levert,
is een voonbrengfel van zijn eigen.
eigen, inwcndig
inwendig gevoel, met verrukking
men ook de Lierifche dichtkunst, in tegen_
tegen.
uitgeilorc, weshalve mcn
uitgefl:orc,
over.
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Qverllelling
overJlelling der overige dichtfoorten,
dichtCoorten, {ubjectif
[uhjectif genoemd heeft;
heefl; en
van hier, dat men, in eenen ruimeren zin, elke dichterlijke voordragt
Lieriscn noemt, waarbij niet zoo zeer de voorwerpen van het
Lieriscft
gevoel.
gevoel, zoo als zij op zich zelven
zei ven zicll vertoonen, als wel de fubjectoeftand , of ten minf1:e
mil1([e de voorwerpen, door den indruk gefchiltive coeftand.
derd worden, dien zij op de ziel te weeg brengen. Daar nu de Lie.
rifche dichtkunst het inwendig gevoel op de onmiddellijk!l:e
onmiddellijkfte wijze door
de fpraak uitdrukt, zoo heeft zij in dit opzigt vele overeenkomst met
de toonkunst, waarbij hetzelfde door toollen
toOl1~n en derzelver verbinding
gefchiedt; en het is ook hierom, dat het Griekfche Lierdicht, bij de
lier gezongen wordt, en het van dezelve zijnen naam ontleend heeft.
Offchoon zich nu wel alles in de Lierifche dichtkunst in het ge.
OtTchoon
voel oplost, is nogtans het levendig gevoel voor den Lierdichter
niet genoegzaam, en niet iedere uitdrukking van dlt
dit gevoel in verrommigen van oor.
zen verdient den naam van een Lierdicht, zoo als fommigen
deel zijn. WeIlllidenheid,
Welluidenheid, maat, verdeeling in verzen zijn wezenlijke
OndertusCchen is de theorie der Lied.
Lieri.
vereischten in een Lierdicht. Ondertusfchen
fche dichtkunst op verre na nog niet volledig, waardoor men in de
verdeeling der ollderfoorten
onderfoorten van het Lierdicht aanmerkelijk verfchilt.
verfchilc.
Sommigen willen hetzelve in 4 onderfcheidene foorten
Coorten verdeelell,
verdeelen, als:
1.
t. Heilige liederen of Hijmnell.
Hijmnen. 2. Helden-oden, zoo als die van PINDARUS; in welke beide foorten verhevenheid
verheveuheid en eene hooge vlugt
het hoofdkarakter zijn; 3. Zedelijke en wijsgeerige gezangen, waar.
toe de deugd, de vriendCchap
vriendfchap en de menschlievendheid de voornaam.
fie !tof
nof opleveren, en 4. Feest- en minnezangen, welke alleenlijk tot
vermaak en ui,fpanning be([emd
bef1:emd zijn. (Zie llLAIR. lIl. p. 128.) Welligt
"f'indt men in de drie vermogens der ziel, waaruit alle inwendige
"indt
werkzaamheid voortvloeit, eenen beteren grondilag , en verdeelt de ge.
gebeele Lierifche dichtkunst: 1.
heele
J. in Lierdichten in eenen meer bepaalhepaalden zin, de onmiddellijke uit!l:orting
uitf1:orting van een levendig, opgewekt ge.
voel bevattende (zoo als Ode, Hymne, Dit/tryambe
Dit,'zryambe en Cantate); 2.
in Lierisc1z
Lieri.c1t en Elegi{che
Elegi[che,, welke het verlangen naar een verloren,
verloren. of
toekomstig mogelijk goed uitdrukken, en 3 in Lieriscn-didakti{c!te
LieriscTt-didaktifche
gedichten, die het denkbeeld in zijne betrekking tOt
tot het gevoel fchetfchecfen. Het Sonnet, Triolet, Rondeau, Madrigal, de Scstinm en Stanverfchillende vormen, die nu eens van eenen zuiver
zen zijn flechts verfchilIende
romtijds van een LieLierifchen,, dan van eenen Lierisch-elegifchen, fomtijds
Lierifchen
risch-didaktifchen, en zelfs dikwijls van eenen Epifchen aard zijn, en
dus uit dien hoofde, gelijk fomtijds gefchiedt, niet als op zich zelve
llaande onderfoorten
onderCoorten van Lierifche poëzij kunnen befchouwd worden.
LIEVENS (JAN)
(.JAN) de oude. Een vermaard fchilder van de I7de
J7de
eeuw, die het voormalig il:adhuis
ftadhllis (thans het koninkl\jk
koninklijk paleis) te .dm_
.dm.
flerdam
foert/am,, met de heerlijkf1:e
heerIijkae gewrochten van zijn kunstpenfeel
kunstpenreel ver{lerd heeft.
heefe. Naast de The!:1urie
TheG1urie ordinair bevond zich boven een der dubbelde opgnngen na de tweede verdieping van het gebouw, een il:uk,
ank,
verbeeldende den kaninefaat BRINIO,
BRTNIO 1 op een fchild omhoog geheven,
en
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en alzoo, naar de gewoonte des tijds, lOt
tOt veldheer. gehuldigd; bo.
burgemeesters.kamer zag men een ander,
ven den fchoorlteen van burgemeesters-kamer
vertoonende den Romeinfchen veldheer F ABIUS MaXIMus
MAXIMUS , zijnen
vader gebiedende, van het paard te klimmen, voor dat hij hem moge
toefpreken , en in dien van de kamer van fchepenen extraordinair
een derde fiuk van zijne hand, verbeeldende de Geregtigheid, hou.
dende het zwaard op de regter knie omhoog, in de linkerhand de
weegfchaal, en {taande naast hare zijden de vrede en voorzigtigheid.
LIGER of LIGERIS. Dus heetten bij de ouden de rivierde Loire.
Lrire.
LIGUE. Eene benaming, uit het Fransch afkomstig, eigenlijk een
verdrag beteekenende, hetgeen meerdere, lOt
tot een gemeenfchappelijk
oogmerk, met elkander aangaan; doch inzonderheid verfiaat
vert1aat men er
dat verbond door, hetwelk de Katholijke partij aan het Franfche
hof, onder aanvoering van den hertog HENDRIK
HENDRIK VAN GUISE, in 1576
ter onderdrukking der Protestanten, onderling aanging.
LIGURIA. Een landfchap van het Cisalpijnsch Gallië, grootendeels het tegenwoordig Genua bevattende.
LIJM. Is een afkookfel van pooten, hoorns en pezen van die.
ren, doch meestal van osfen, alsmede van allerlei afval van huiden;
doch kan dezelve ook van allerhande andere zaken, als hars, pek,
boomfappen enz. gemaakt worden. De dierlijke deelen, vooraf bebe.hoorlijk gezuiverd zijnde, worden, ter bekoming van Lijm, met de
noodige hoeveelheid water, in eenen koperen ketel zacht aan hee
het
koken gebragt ; doch moee
moet men niee
niet te veel water nemen, ten
einde het koken te befpoedigen, alzoo dit op de helderheid van de
Lijm van zoo veel invloed is, dat die van de Vlnamfche lijmen aan
bet weinige water,
water. dat men gebruike,
gebruikt, en de kortheid des tijds,
tijds.
waarin men de lijmziederij volbrengt, wordt toegefchreven. Om
eene aanbranding op den bodem van den ketel te beletten, welke nog
ll:hadelijker is, legt men op denzelven eenig firoo, fieen , of houe,
hout.
werkt met een zacht vuur, en laat het afkookfel , na lang genoeg
gekookt te hebben, door eene met firoo bekleedde mand, in een
vat loopen, opdat alle grove, niet opgeloste, deelen terug blijven,
cn de Lijm alzoo geklensd worde. Dit moet fpoedig gefchieden, om
verkoeling voor te komen, waartoe men tevens het vat bedekt, een
ten
einde de vloeibare Lijm, bij eene rust van eenige uren, zich nog
meer moge klaren. Hierna wordt de Lijm in houten bakken getapt,
van omtrent 2 voet lang ~ voet breed en 3 duim diep; na gefiold
get10ld
te zijn, door middel van een fijn koperdraad, in dunne fchijven of
bladen, vooral niet dikker, dan van een hal ven duim, gefneden, en
op lange vierkante ramen, met netwerk bef
pannen , ter drooging ge.
befpannen
legd, hetgeen op eene luchtige plaats, doch niet in te {cerk
fterk zonlicht,
zoo fpoedig mogelijk geCchieden
gefchieden moet, zoo wel om allen bederf voor
te komen, alsal&' om de helderheid te bewaren.
De Engdfchen
Engel{chen bereiden eene fierk
fi:erk vasthoudende Lijm uit kraak.
beenderen, rIbben
ribben en huiden van groote visfcheo, die in groote fiuk
fiuk...
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OI1S komt; doch de fchoonlle
fchoon!l:e lijm is de eigenlijke Vlschlij1l1
Vlschlijl1111
ken tot 011S
men uit Rusltl11r!
RlIs!tl11d I,rijgt,
krijgt, en aldaar uit de gedroogde lllchtblazen
Inchtblazen
welke lt1en
van zekere rivier-visfchcn,
rivier-visfchen, vooral van de Be/uga (Ac/penfel'
(Acipenfei' IJufo)
IJl/Jo)
of Lijmviseh, eene
cene foort van llcnr,
fleur, gemaakt wotdt.
wOl"dt. De verfche bla·
blageweckt; in de lengte doorgdileden;
doorgdiledel1; val) de
zen worden in water geweekt;
bllitenfl:e vliezen ontdaan; gewreven, om de opperhuid los te maken.
makel1 1
bl1itenfle
en vervolgens opgerold en gedroögd. Wanneer men de vischlijnt
vischlijm
eenen hamer, fnijdt dezelve aan
wil gebruiken, fhat men de rollen met ecnen
kleine fl:ukjes,
aukjes, en laat deze in warm water fhJelten.
fmelten. - De zoogeklcine
110emde lJfondlifm
fJfondlifm befl:aat
be!1aat-- uit
uit· heldere kastemakers- of uit vischlijfn,
die in warm water gcC1nolten,
gefmolten, 111et
met een half dect
tieet fijne fuiker,
fuiker. door
omroering. verbonden wordt. Men llort
aon de gefmolten fl:of
flof op eeue
eene
omroering,
marmeren plaat, die met olijfolie ,is
is opgewreven,
opgewreven • ter verkoeling en
CIl
m:1rmeren
fiolling, W:1arna
waarna men dezelve in eellen
eenen doek doet, en met eene plank
drukt, om
0111 platte dunne bladen te maken,
maken. en de aanhan5ende
aanhansende olie
fntjdt van deze kleinere blaadjes, en droogt
weg te nemen. Men fnUdt
die,
die. na genoegzame perÎtng,
perÎtng. volkomen op. Men kan ouk Lijm
bereiden, die door vochtigheid en water niet loslaat. Men laat
fmelten,
hiertoe dezelve in zoo weinig water als mogelijk is fineltcn,
doet er een weinig lijn-olie bij, en verbindt het een en ander wel
wanneer het hiermede gelijmde de werking van het
onder elkander, wanncer
wedern:aan.
water zal kunnen wederflaan.
Voor het overige is de gewone Lijm een zeer goed middel tegen
winterhanden en voeten, inzonderheid, om zoogenoell1de
zoogenoemde winterhielen
winterhielen.
wiiuerhandcn
te genezen, waartoe men deze Lijm met water kookt, dan Zeer
vet op het zeere deel filleerr,
fineert, en zoo lang laat zitten, tot dat zij wehebbende,
der afvalt. Dit twee- en op zijn hoogst driemaal herhaald hebbende.
maar
zullen de bevrozcne deelen niet alleen volkomen genezen zijn, ll1:rar
inen znl bij eenen
cenen volgenden wimcr
willler ook minder gevaar van wintermen
handen of voeten loopen.
Eene lengte zonder breedte of dikte. Men kan zieh
zich
LIJN. Eel1e
voor!1ellen als den arlland
aflland tusfchen 2z punten: de .kort!1:e
.konfte
dezelve voorllellen
af!1:al1d wordt de regtc
rcgtc lijn genoemd; terwijl alle overigen den naam
aflland
van kromme lijnen
lij nen dragen.
LIMA. De hoofdftad van het koningrijk Peru,
Peru. in het intendant.
Zuid-dmerika, aan de rivier van denzelfdell
fchap van dien naam in Zuid-Amerika,
denzelfden
eon fcilOon
naam, en in een
fchoun el1
en zeer
zeer vruchtbaar dal, dat 2z mijlen breed is
tufchen de Cordilleras
Cordillcras en de zee ligt. Zij werd in 1535 door
en ttlfchen
FRANS PfZARRO
Wijnm_
PfZhRRO geplunderd; was voor de aardbeving van Wijnm.
1746 zeer groot, volkrijk en wel bevestigd,
be vestigd, en het middelpunt
middelpuIlt van
den handel val1geheel
poorten en 3
van geheel Spaansch Amerika. Zij
ZU heeft 7 .'poorten
andere ingangen, 355 [traten en
el1 ruim 52,000 inwoners.
inwoners, wa:lronder
ft.1dsgebied,.
zich vele rijken bevinden; behalve XJog 10,000, die in het ft.1dsgebied"
de vijf Legaten, wonen. De huizen zijn van hout, en om
oJU de aardzijll regelmatig, zin·
flechts eene verdieping hoog; de ftraten zijn
bevingen llechts
zeer goed geplaveid; terwijl zich in de olllftreken
o1llftreken vele
deliJk en zeel'
land·
land-
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bevinden. Er heerschr, inzonderheid onder de vrouwen ~
zeer vele weelde. De fCltJ
fhtd is eelle van de Spaanfche mumfredell in
Amerika, de zetel van den onder-koning van Peru, van de hooge
lands-kollegies
lands-kolJegies ~n
~11 eenen aartsbisrchop
aartsbisfchop t ook vindt men er eene hooge
fclJOol.
fchool. De haven, 7 mijlen van daar liggende, is van twee vaste ci.
tadellen voorzien, doch door de bovengemelde aardbeving genoegzaam
genoegz~am
geheel verwoest; echter wordt nog ft~eds
[reeds van daar de voordeelig.
fcerkfce handel, op het noordelijk en zuidelijk Amerika,
fte en frerkfre
fee
A11Ieriktl.
in gedeegen goud en zilver, en inlandfche en Europifche waren,
fcad ligt nog verwoest; maal' het
helc hoo..
gedreven. Een gedeelte der ftad
gel'
ger liggend kasteel is ftaande gehleven.
gebleven.
(PHILII'PUS VAN) Een beroemd
b~roemd godgeleerde. C!n
LIMBORCH. (PHlLll'PUS
en
Hoogleeraar bij de Remonaranten
Remonllranten re
te Amflerdanz,
Amflerdam, alwaar hij in
Zomerm. 1633 geboren werd. Na zich in de gronden der taulkentaalkenZomerm;
nis geoefend te hebben, hoorde hij aan het doorInchtig
fc hooi zijzij_
Ilis
doorluchtig fchool
vaderaad de lesfen van BARLAEUS over de zedekunde , van VosV osner vaderllad
SIUS
SENGUERDUS,
SJUS over de gewijde en ongewijde gefchiedenis,
gefchiedeni8, en van SENGUERDt:S,
over de wijsbegeerte, waarna vervolgens S. CtJRCELLAEUS, Hoogkweekfchool der Remonfiramen
Remonaranten te Amfierdt'l1H,
Anzflerdf/11f, zijn
leeraar aan de kweekCchool
onderwijzer in de godgeleerdheid werd. Zucht toc
roe dieper onderzoek,
wederhooren , dreef hem naar Utrecht
Utrecht;j waar hij
en om te hooren en wederhoorel1,
comra-Remonfl:ralltfche gopgeleergoçlgeleerVOETJUS en andere comra.Remonfirnmfche
de lesfen van VOETIUS
bij woonde. In 1655 werd hij tot
tot proponènt
proponent aangefield,
aangefl:eld, en nam
Ilam
den bijwoonde.
in die hoedanigheid eenigen tijd den predikdienst te Haarlem waar;
Alkma-or van de hand; doch nam dat van
wees een beroep naar Alkma-ar
EPISGouda in 1657 aan. Onder eene menigte papieren van SIMON Epls~
COPIUS, zijnen oom van 's moederszijde jonzen
~ onzen LIMBORCH in han ..
gekomen, vond hij een goed aantal bri
brieven,
den gekomen.
even, betreffende de zaken en gefchiedenis der Remonfiranten,
Remonaranten, welke hij, geholpen door
HART~OEJ{ER, leeraar bij die gezindte ce
te Rotterdam, in 1660.
1660,
eH. HARUOEItER,
den titel: Ep/sto/ac
EpistoJoe praeflantiu1lt
proejiantium et erudit6ruln
eruditGrum virorttm
lIiromm (Brie.
( Brie.
onder dcn
ven van voorname en geleerde mannen) in 80
80 in het licht gaf. Se.
deae uitgave liet hij dezelve
d<!zelve tweemaal, in 1684 ell
en 17°4, met
dert deze
een aanmerkelijk getal vermeerderd, in folio drukken. Zij bevatten
Remonfl:ramen fints JACOBUS
genoegzaam eene volledige historie der Remonllntncen
AR\\11NIlJS tot op de tijden, die het Dordfche Synode onmiddellijk
AR~IINIVS
fchreef van Lnmoltcft
LIMBORCH eene Nederduitfche
gevolgd zijn. In ]661 Cchreef
f'erdraagwflnzhe/d tegen J. SCEPERVS,
SCEPERUS, en beverhandeling over de f'erdraag:r,aflmhe/d
ja:,r ter perfe het 2de deel der Godgeleerde
zorgde nog in hetzelfde ja:.r
CURCELLAEUS
werken van S. EPISCOPIUS, (hebbende de hoogleeraar CURCELLAEVS
het Ifte doen drukken) met eene voorrede, waarin hij de eer zijns
ooms, en die der Remol1Ctrantert
Remonftrantert in het algemeen; verdedigde.
I!I 1667 werd van LIMBORCH het beroep bij de aanzienlijke ge.
In
meente zijner gezindte te Amflerdam
dmjierdam opgedragen; doch verwisCelde
verwisfelde
dien post eerlang met het Hoogleeraarambt aan de kweekfchool der
Remonftranten
eeniElijk toe op het lIlt1I1tRemonüranten aldaar. Sedert legde hij zich eeni~ljjk
ALGEMEEN WOORDEN!:.
WOORDENn. VI.
ALGE~IEEN
T
brei.
J~lldhul7.en
l~l1dhuI7.en
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breiden der noodige vereischtcn eens kundigen godgeleerden, en ver.
wierf eene algemeene achting. In 1671 saf hij
bij de Godgeleerde fchrif.
een van zUnen
zijnen leermeester CURCELLAEUS
CURCELLl\EUS in het licht; doch deze.
ten
voortreffelijk ook in zich zelve, even min als die van EPISCOP1.
EPISCOPI.
hoe voomeffelUk
us,
us. een volledig zamenftel van godgeleerdheid, volgens de leerleer. en
denkwjjze der Remonftranten bevattende, belloot
beiloot VAN LIMBORCIf,
LIMBORCH,
denkwijze
cm
(lID daaraan de hand te flaan, en gaf in 1686 zijn uitvoerig werk uit
TjzeoJogia Christiana (Christelijke godgeleerheip), het
onder den titel: TfzeoJogia
geen algemeen gezocht. gretig gelezen, en viermaal herdrukt werd;
terwijl er nog bovendien eene Nederduüfche
Nederduicfche vertaling van werd
in
jn het licht gegeven. Achter de laatfte
laatft<! uitgave va IIn 1736 heeft
men eene verhandeling gevoegd, onder's
onder 's mans nagelatene fchriften
gevonden, over den oOlfproflg
oorlProng en voortgang der gefchitien,
gefchillen, in de PérNer/er/anden, over de leer der Yoorbefchikkillg.
Póorbefchikking. Toen van
eenigde Nerlerlanden,
LIMB-ORCIf
LIMBORCH zijne Christelijke godgeleerdheid voor het eerst liet drukken, hield hij, eerst bij monde en naderhand in gefchrifte, de zoo
veel geruchts gemaakt hebbende onderhandeling met den geleerdt!n
geleerd!!n
Jood IsAAg;
ISMB; OR.OB-IO,
0&0310, die, uit den kerker der lnquifitie
Inquilitie in Spanje
Sponje ont.dmflerdam den pOSt van geneesheer met roem befnapt,
[napt, thans ce Amflertiam
redetwi~ten was een Latijnsch werk,
kleedde. De vrucht van dit redetwiHen
door onzen hoogleeraar in het licht gegeven, en ook in het Nederduitsch
duicsch vertaald, onder den titel;
ticel; I'riendelfjke
fTrimdeii/ke otJderhandeling
onderhandeling ov,r
over de
Woarheid

Vlm
VIIn

den Christeli/ken godsdienst, met eenen geleerden Jood,

waarin VAN LIMBORCH aantoonde, dat de Jood geen enkel, eenigzins
zins.,~ krachtig bewijs, ten voordeele van den Joodfchen godsdienst,
had aangevoerd, hetwelk niet met even veel, en nog groot er , regt,
ter fiaving van den Christelijken konde gebezigd worden.
EpIsc0Nadat onze Hoogleeraar in 1693, alle de leerredenen van EPISC0PIUS had in het licht gegeven, mee
lUee eene uitvoerige levcnsbefchrijving
levcllsbefchrijving
van dezen zijnen bloedverwant,
l:rloedverwant, deed zich in het volgende
volgcnde jaar eene
Ilieuwe
Jlieuwe gelegenheid op, om zijne bedrevenheid in het verdedigen
der Christelijke leer :t:lll
:mn den dag te leggen. Eene jonge juffer, namelijk, van lI2
l1Z jaar,.
jaar, boven de meeste harer kunne door zucht tot
geleerde kennis gedreven, zich van eenen Jood in de Hebreeuwfche
!aal
laaI latende 0ilderwijzen"
onderwijzen, fielde
il:elde deze daarbij te gelijk zijne pogingen
re werk, om
OIU haar tot zijnen godsdienst over te halen. en bragt
hragt het
l1ierin
:r.1n 's mans redenen gehoor gaf. Hare moehierin zoover , dat zij !!:ln
der, over haal
haar plan
pkln diep bedroefd, nam eenige Hervormde leeraars
in
jn den arm,. om hare dochter van gedachten te doen veranderen;
inilaan van een
eenen
bet inllaan
en verkeerden weg deed deze poging misdoch het
lukken. Ter goeder ure, nogtans, vernam de moeder het gebeurde
wsCchen VAN LIMBORCH en den Jood ORomo,
OROBIO, hetgeen haar deed
wsfchen
belluiten, om den eerl1:en tot een gefprek met
befhnten,
~let hare dochter te verzoeken, hetwelk van dit gelukkig gevolg was, dat de twijfelaarller,
twijfelaarfier ,
reeds in de cerfie
ceril:e bijeenkomst, begon te wankelen, en vervolgens,
LINBORCH nader
nadel· onderhouden zijnde, van de aanneming
aanncming
door VAN LTNBORCH

van
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V:tn
\I:tn den Joodfchen godsdienst geheel afzag, en zich
2ich reden aan
!lan de
leer van het Evangelie vasthield. Sedert deelde onze Hoogleeraar
Hoogleernar
het beloop der met haar gehoudene gefprekken, bij deze gelegen.
gelegenLOCKE,
heid, aan zijnen vriend, den beroemden Engelschman JAN LOCK~,
in uitvoerige brieven mede, en gaf voorts in 1703
1708 een werkje in het
licht, over de wijze van Wet
We/ te Sterven, alsmede over de manier van
!tet
het vertroosten dlr
der Kt"anken.
Kt·anken. Schoon reeds hoog bejaard, en reeds
veel letterarbeids verrigt"
verrigt· hebbende, gunde zit;;h VAN
VAN LIMBORCH ech.
ter geene rust; maar werkte aan eene verklaring van de Hallde/ingesz
Halldelinget:
arm de Romeinen en Hebreettwen.
Hebreetllven.
der Apostelen, en van de Brieven aan
In 17J
17111 gaf hij deze uitleggingen in een groot fluk
fiuk in folio in het
licht; doch in hetzelfde jaar werd hij door eell zeer pijnlijk onge.
ongemák
m:tk aangetast, hetgeen door eene toenemende verzwakking werd op.
laatll:en van Grasmaand 1712,
gevolgd, welke eindelijk, den laat!l:en
J712, in den
ouderdom
OUderdom van 79 jaar, aan zijn algemeen nuttig leven een einde
maakte. VAN LIMBORCH is tweemaal gehuwd geweest; het eerfie
aan ELlZABETH VAN
VAN ZORGEN, dochter van den beroemden regtsgeleer.
NIKoLAAs VAN
VAN ZORGEN, weleer een gemeenzaam vriend van den
den NIKOLAAS
niet min beroemden JOANNES UITENBOGAART,
UITENBOGAART , bij welke hij eene
dochter had, die in hare eerfie jeugd overleed, en laatfielijk met
KORNELIA VAN
VAN DER
DER. KERK, bij welke hij 2 kinderen verwekte. Hij
had vele vrienden, zoo hier, als buitenlands, vooral in Engeland,
waar hij met den beroemden JAN LOCKB e~ne gemeenzame briefwis.
briefwis_
reling hield.
LIM13URG.
LIM13 UR G. Eene der Nedetlandrche
N ederlandfche pt.ovÎnciett,
pt.ovÎnCÏen, grenzende
grenzen de ten
Noorden aan Noord-Brahand, ten Zuiden aan Luikerland,
Luiker/and, en ten
teil
Oosten aan de Pruisfifche landen, met name het groothertogdom valt
den Neder-Ri/n, en het hertogdom Gelde,.
Gelder en Kleefsland.
Kleeftland. Zij beflaat
befiaat
tegenwoordig uit een klein gedeelte van het oude hertogdom van dien
naalD,
Opper-Gelderlalld, een klein
naam, uit eenige fiukken van Braband , Opper.Gelderland,
gedeelte van [aeefsland
Kleeft/and en Guli/eerland,
Gulikerland, doch voornamelijk van Lui.
Iterland,
ker/and en bevat, volgens den fiaatsalmanak van 1823, 307,200 inwoners. De grond is er over het algemeen niet van de vruchtbaarfle,
fie, inzonderheid op den linker oever der Maas,
Moas, waar het rchra.
fchra.
te
Ie KempenJand;
Kempen/and; meest uit heivelden befiaande, daarvan het noornoor·
delijk!l:e,
uit ..
delijkfie , en verre weg het grootfie ,j gedeelte tot aan de flemer uitntaakt. Aan de Znidzijde
Zuidzijde dezer rivier is het land echter vrij vruchtbaar, en levert voornamelijk granen en oofc, alsmede hout, turf.
termetalen enz. op. Men legt er zich vooral op de veeteelt toe; ter·
wijl de mijnen en kalkgroeven mede aan vele menfchen hun benaan
beJtaan
hangeven. Men vindt er ook verfcheidene trafieken en eenigen han·
del, die echter grooter kon zijn. De fiad Limburg,
Limhurg. voorheen de
hoofdfiad van het hertogdom van dien naam, doch thans tot de
provincie Luik behoorende , ligt aan het hangen van cenen berg;
is zeer vervallen, en bevat tegenwoordig flechts 1900 inwoners.
Men vinde er weinige, niet zeer belangrijke, fabrijken.
T
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LIMOENBOOM. LINGUET. (S. N. H.)
LIlVIOENBOOM. (Zie: CITROENBOOM.)
LIMOENBOOM.
LINDEBOOM. (Tilia)
(Ti/ia) Reeds LIl'lNEUS
LI~!NEUS onderfcheidt
onderrcheidt twee foor~
foor.
ten
van
dezelve,
die
beiden
onder
onze
inlandfche
hoornen
behooren,
inlandfche'
boom
en
t
Zomer en Winter/inde. Anderen geven hun, naar dernamelijk: de ZOlner
Tilia
zelver meest in het oog loopende kenteekenen , den naam van Ti/ia
gnmdifolia en parvifo/ia;
parvifolia; terwijl eene derde foort, Tilia
Ti/ia vulgaris,
grll11difolia
door de natuuronderzoekers als geene bijzondere foort befchouwd
merkwaardige' boomroort
boomfoort fchijl1t
fchijnt het
wordt. Het vaderland dezer merkwaardigeNoord.Ooscen van Europa te zijn. In Dllitschland,
DtJitschland, gelijk
gelUk ook bij oO's
ons
Noord.Oosten
lnnde, 'lindt
.vindt men ze flechts
l1echcs hier en daar verfpreidt; maar in Pmis~
Pmis_
te lande,
feil, Rllsltmd,
Rmland, Po/en,
Polen, lIfoldavie,
1I1o!davie, Wal/achfjen
Wallachifen enz. heeft men er g~
gefm.
hcele bosfchen van,
van f en dienen zij den inwoneren
inwonere n tot velerlei nuttig
heele
geweekcen bast maakt men touw, matten,
manen,
gebruik. Uit den in water geweekten
korven, en in Rusland zelfs hoeden, fchoenen enz. De bloezem
boomen verrpreidt
verfpreidt niet alleen
all een eenen
eellen aangenarnen
aangenamen genr; maar
dezer boornen
levert zelfs honigfap op, hetgeen door de bijen gretig gezocht wordt.
k:m men uit het zaad eenen zoeten olie perreIl
perfen , die met den
Ook kan
amandel ulie vele overeenkomst heeft.
ZomerJinde wordt zelden, of bijna nooit, in de bosfchen aan:1anDe Zomerlbtde
getroffen; maar groeit voornamelijk:
voornamelijk in het zuidelijk Europa in het
gNroffen;
wordt menigvuldig op wandelplaatren
wandelplaarfen,, en in de fieden
Il:eden langs
klngs
wild, en 'Wordt
de grachten, en openbare plaatfen geplant. Zijne wortelen breiden
vet in den grond ui,;
uit; de bast is in den llanvang
aanvang donker
zich diep en ver
zijnde, zwartachtig en fcheurig;
fchellrig; het
hee hont
groen, maar wordt, ouder ziJnde,
worde inzonderheid
inzonderneid door draaijers en beeld~
beeld.
is wit, week en ligt, en wordt
houwers gebruikt. De Linden bereiken den ouderdom van eenen
hoogte en dikte op; hebbenhebben_
eik, en groeijen tot eene aanzienlijke boogte
Il:mn rorntijds
fomtijds meer dan 50
50 voet in den omtrek. Zij gevett
geven
de de fiam
een aangenaam lommer, en verkwikken mlS in den zomer dikwijls
la.
door hunne fchaduw, waarom zij ook hier te lande zeer veel in lalusthoven , op wandelplaatren
wandelplaatfen en openbare pleinen worden
nen , lusthoven,
lIllIlgekweekt.
a:\1lgekwcekt.
(SrMON, NICOLAS,
NrcoLAS, HENRY) werd te Reim!geboren,
Reimsgeboren, en,
LINGUET, (SIMON,
!26 jaar oud zijnde, pleitbezorger in Pal-fjs,
Parijs, waar hij door de fiour
Il:ouc!l6
neid van zijn karakter, door zijne zucht voor nieuwigheden, door
lleid
uitf1:ekende geleerde kennis;
kennis ~ en inzonderheid door zijne levendizijne uitl1:ekende
ge welfprekendheid, eerlang eenen uitgebreid en roem verwierf; maar
aantal vijanden berokkende, welk laatfie
laatfl:e
ook zich daardoor een groot :13ntal
24 zijner ambtgenooten
ambtgenooten,, uit nijd, betlocen,
betloten,
ten gevolge had, dat 124
geheel jaar niet met bem
hem voor de halie
balie te verfchijnen ;,
om in een gebeel
een fiel.
Il:el.
en het bij het parlement zoover bragten, dat dit hem, bij eell
befluit,
LINGUlig be
fluit , de openlijke uitoefening van zijn ambt verbood. LINGU.
ET fcllreef
fcnreef nu zijne Annales pol#iques,
polt'tiques, waardoor zoowel het getal
JtT
zijner bewonderaars als benijder~
benijden vermeerderde.
vermeerderde, en die eindelijk op
Oordeelellde,, dat zijne
last der regering geheel verboden werden. Oordeelende
Zwitferland, van daar over
vrijheid gevaar liep, begaf hij zich naar ZwilferlanrJ,
Hol.
Hol-
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Hol/am
l/ol/tmdI naar
nnar Enge/mul.
Enge/mw, en eindelijk naar Brllsfel.
Brt/sfel. Hier verkreeg hij
van den graaf DE
DE VERGENNES vrijheid, om naar Parijs
Pm"iJs terug te kee.
ren; doch werd aldaar, op vernieuwde aanklagte, den !27fren
!J7fren van
Herfstm. 1779 in de de Bastille gezet, in welken kerker hij meer
dan z jaar moest blijven. Na zijn ont{]ag in 1782 deed hij andermaal
eene reis naar Engeland, en van dnar weder naar Brllsfel,
Brusfel, waar hij
zijn Annales politiques vervolgde, en daarin keizer ] OZEPH
OZEPH 11 der
mate vleide, dat deze hem naar If/éenen
IPéenen ontbood, en hem een gefchenk van 1000 dukaten liet ter hand nellen. In weerwil hiervan
verklaarde hij zich, in de kort daarop gevolgde omwenteling in de
de Nederlanden, tegen
~egen zijnen we]t!oener,
well!oener, en keerde in 1791 naar Pa.
Podjs
f'ijs terug, waar hij voor de confiituerende
conitituerende vergadering de zaak der
Zwarten tegen de Lir~nnie
tir,mnie der Blanken op St
St.. .flomingo
flomingo verdedigde.
Bij den aavang van het fchrikbewind, werd hij den 27fren
z7fren van Zomenu, 1794 ter dood veroordeeld, en onderging dien met veel moed.
Van zijne talrijke werken noemen Wü
wij hier alleen: Histoire
Hlstoire des révo'
rho'
lutiQns
fEmpire
lutions de I'
empire Rom(Jin,
Romain, 1766, 22 deeJen
deelen in 12°;
1 zo; Mémoires
Mémolres [ur
fur
la Bastille, Londen, 1785,
J 785, en eindelijk zijne genoelude
genoeludt! Annale;
Anna/ei
wegOependen frijl
fr ij I gefchre.
politiqucs, welke in een en levendigen, wegnependen
ven zijn, en in hunnen tijd een groot aantal lezers vonden.
UNI
LINI E. I. E en naam, welke door de zeelieden aan den aequa.
aequotor (zie
(~ie dit Artikel) gegeven wordt. 2. In de vestingbouwkunde
de opgeworpene borstweringen en grachten, die onderfcheidene
3, eene tlagorde, in welken zin dit woord
fchanfen vereenigen. En 3.
eertijds gebezigd werd; en van hier waarfchijnlijk de' benaming van
Linie.troepen, en lt'nie·fohepen.
Linie-fchepen.
LINIE·SCHEPEN
LINIE-SCHEPEN noemt men zoodanige groote fchepen, die
aant:jl gefchut, krijgsbehoeften en troepen zijn
met een aanmerkelijk aantql
uitgerust, en gedeeltelijk tOt
tot eigenlijke zeegevechten, of ook tot
dekking van koopvaardij- en transportfchepen gebruikt worden. Men
noemt ze Liniefchepen, omdat zij mede in de linie kunnen vechten.
He~ onderfcheid van derzelver grootte, hunne verdekken en het aantal gefchut, veroorzaakt eenen verfchilIenden rang onder dezelve.
In Engeland
engeland heeft men drie foorten
foorren van Liniefehepen,
Liniefchepen, als: van 110
tot 90.
frukken gefchut; wordende
9°. van 90 tot 80 en van 80 tot 60 !tukken
de overige oorlogfchepen, die minder kanon voeren, fregatten en
korvetten geheeten. Bij ons zijn de grootfie
grootile Liniefchepen van 90,
90.
de klein!1:e
kleinile Vlm
Vlln 50
50 frukken gefchut, en rangfchikt men de mindere
fregatten, korvetten, brikken enz. Een Liniefchip
mede onder de fregatten.
eerile grootte beeft bij ons de lengte van 195, de wijdte
van de eer!1:e
van SI.
SI, en eene holte van 22
zz voet; voerende 3 masten en 32
3~ zeilen.
De tegenwoordige gewoonte, om'
om" ze met koper te dubbelen, dient
fchepen tegen de zeewormen en verrotting te beveiligen, zoo
om de fehepen
wel als om de golven gemakkelijker te kunnen klieven, en fneller ta
zeilen,
kunnen zeilen.
LINNEUS.
LINNEVS. (1'/IREL)
(1'f>REL) Deze beroemde
beroelUde Natuurkundige
Notuurkundige werd.
werd •
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den !l4fien
.:I4fien van Bloeim. 17°7, in het Zweedfche dorp RtlsntIl
Rushtil , in
Schmalflnd, geboren. Op den meijerhof, waar hij bet eerfie dag.
Schmaland,
licht zng, fiond voor ettelijke jaren nog een lindeboom
lindeboom,, van
welke zijne voorouders den bijnaam TYLANDER, LINDELlUS en LIN ..
NEUS verkregen hebben. Hij was naauwelijks zoo groot, dat hij zijn
vader, die een liefhebber van de kruidkunde was, konde naloopen,
of de hovenierskunst was zijn aangenaamfie tijdverdrijf. Hij leerde
weldra de tuingewas
fen kennen, en verzamelde zich de ~oodanige.
mingewasfen
die in den omtrek der nab\1urfchap in het wild groeiden. walU'toe
waartoe hij
nog
DOg te beter gelegenheid vond, ~oen
foen hij in 1717 naar Mexio
Mexi() ter
fchool befl:eld werd. In 1727 ging hij naar de akademie te LUlId,
LUl1d,
waar de beroemde KILI4NUS SrOHEUS
SrOTiEUS zijn genie voor de natuurken_
natuurken.
Dis
nis tot meerder volkomenheid bragt. Reeds in ûjne
zijne geboorteplaats
was hij gedurig op de infekten-jagt geweest; en deze zucht verloor
Furia inftrnales eens
hij nimmer, fehoon hij zelfs te Lund van de Ftlria
~oodanig
~oodanjg was gefioken
gefl:oken geworden, dat hij er naauwelijks het leven
afbragt. Van Lzmd
Lttnd ging hij naar Upfal,
Up/al, en zettede hier zijne ge..
liefkoosde wetenfehap
wetenfchap verder voort;
voon; doch geraakte in minder dan
een jaar, wegens tafel en Ideeding ,• in fchulden,
fchulden. Toeval!ig ontmoet.
te
ce hem de beroemde OLOF CELSIUS, fehrijver van het HierobQtani~
Hier()bQtani~
Cl/tIJ,
cmn, eens in den kruidtuin, waar hij zich met de befchrijving vat)
van
tenige
eenige planten bezig hield. Verwonderd, dat hij den naam van iec1ere
tI.ere plant zoo vaardig wist te noemen, bood hij hem zijne boekerij
en tafel in zijn huis aan, waardoor zieh
zich LINNEUS nu in {laat
fl:aat zag ge..
Held. om zich verder, en! onbezorgd, op de wctenfchappen
wetenrchappen te kun ..
Den toeleggen; en het was hier, dat hij het plan tot zijn ftelfel
fielfe!
Oiltwierp,
olltwierp, waarvan hij in zijn 2sn:e
2s(le jaar een groot gedeelte had
RUDBEIC
uitgevoerd. Zijne gedachten hieromtrent, fehriftelijk, aan RUDBEK
hebbende medegedeeld, was hier het gevolg van, dat deze hem
Jot zijne botanifche
lesÎell toeliet, welke hij met veel ijver en eelJ
eell
botanirche les[en
goed gevolg waarnam.
Reeds 40 jaar voorheen had RUPBEi{
RUDBEI!: eene kruidkundige reis naar
Lapland gedaan, waarvan de uitkomfl:en
uickomfl:en de nieuwsgierigheid nog
lI{)g
meer hadden opgewekt. Er werd derhalve tot eene nieuwe reis derwaarts befloten,
da:lrtoe verkozen. Hij reisde in 1732,
173!2,
beflaten, en LINNEUS daartoe
op kosten van het letterkundig genootfchap te Upfal,
Up/al, derwaarts,
derwaartS,
waar hij met
111et honger en koude firijden, en vele gevaren doorworfiedoorworfteIen
len moest. In 6 maanden kwam hij terug,
terug. Wllarna
Waarna hij in 1735 de
volkom ene Fiara van' -Lapland liet drukken, welke een duurzaam
voorbeeld voor alle werken van dien aard geworden is, en waarin
bij het eerst de planten naar het
he~ getal der ftofdraden, en naar hunne
betrekkingen onderling, en tot de
d~ fiampenjes,
ftamperrjes, gerangfchlkt heeft,
Ook had hij iu Lapland gelegenheid gehad, om de enfen te leerel1
leeren
(oetfen,
(oetren, waarover hij, zoo wel als over de minernlogie, bij zijne tete.
rugkomst
Tugkolllsr te Up/al, Icsfen
lesfen hield. Met hetzelfde oogmerk reisde hij
ook nar.r de voornaamfl:e Zwced[çhe
Zwcedfche bergwerken , waartoe bij door
ee.
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eenige vrienden onàerfieulld
onàer1leulld werd. Na zijne terugkomst hield hij in
FnhlufJ,
Fahlun, voor kweekelingen van het bergwezen aldaar, voorlezingen
over de mineralogie en bergwerkkunde , en verliefUe
verliefue hier op de
dochter van den kundigen geneesheer MORAEUS,
MORAEus, op wiens raad hij
vooraf naar Hollnnd
Hol/and reisde, om zich onder BOERHAVE , GRONoVlue
en BURMAN tot een kundig geneesheer te vormen, waartoe hij in
Horderwijk
Hprtlerwijk bevorderd werd. Met BOERHAVE en GRONOVIUS,
GRONOVlUS, te
Leijden, geraakte hij in de naauwfie
naauw!le vricndfchaps betrekking; en het
was hier, dat hij, op verzoek des laatf1:en, de oorfpronkelijke uitgave van zijn Sijste111n
Sijstema der
del' Natuur, in tabellen, in groot folio in hee
het
licht gaf, in welk werk hij reeds de grondfiagen
grondflagen van zijn geheeIe fielfel
!leife! ontwikkelt. Bij vele plantfoorten, die hij zelf niet had
onderzoeken,t volgde hij blindelings TOURNEFORT; doch bij
kunnen onderzoeken
een later, naauwkeurig
nnauwkeurig onderzoek kwam hij van zijn gevoelen terug.
Amflertlam,
Omtrent dezen tijd was de Hoogleeraar BURMAN, te Amflerdnm,
bezig aan het in order brengen en befchrijven der nagelatene fchatten
van PAUL HERMAN. Tot dit gewigtig werk hulp behoevende, verkoos hij daartoe LINNEUS, wien hij in zijn huis nam, en die,
die. gedurende zijne vertoeving
verweving van 6 maanden in hetzelve, van de verzame.
lingen en de boekerij dezes geleerden een vlijtig gebruik maakte. Op
aanbeveling van de Hoogleeraren BOERHÄVE en BURMAN, werd hij
bij den bewindhebber der Oost-Indifche Kompagnie, den Heer CLIF"
CLIF..
FORT, als huisarts en opziener over zijnen rijken planten-tuin, op
Hertekamp, bij Haarlem, geplaatst, op eene jaarhet landgoed, de Hertekomp,
wedde van f 1000; vertrok in de Lente van J736 derwaarts, en
bragt hier anderhalf jaar in de aangenaamlle
aangenaaml1:e bezigheden door. Om.
Omfireeb
1lreeks dezen tijd gaf hij in Hollond
Holland het eerst zijn Systemo
Systema Noturae
Naturae
in het grootfie
groot1le folio formaat in het licht, waarin men op een enkel
blad al de (oorten
foorten , die tot een der N amur-rijken behooren, overziet. en zijn geheele geflachtf1:clfel
geflacht!lelfel ontwikkeld wordt. Hierop
volgde in 1736 de Pundamenta
Fundamenta Ba
Botanica,
tonica , welk uitmuntend werk hij
naderhand, in zijne Philo[ophin
Philo[ophia Botonica,
Botanica, verklaard heeft. In het.
zelfde jaar verfcheen zijne Bibliothectl
Bibliotheca Botom'cn,
Botanica, en in het volgende
ClilfortiatJus, in folio, met 27 platen,
zijn onfchatbaar werk: Hortus ClilfortiotJus,
plantgewasfen van den tuin op het buitengoed,
welke de zeldzame plamgewasfen
de
Je l/el'Ukflmp,
}fertekamp, voorfieIlen;
voor1lellen; wordende
w.ordende dit laatlle
laatfie werk voorafgegaan
door eene kortere, meesterlijke befchrijving van den, in gemelden tuin
bloeijenden en vruchtdragenden, Pifang. (Mu[a Cliffortinna
Cliffortiana 1736).
Hierop gaf hij zijne Genera
Gmera P!mllorum
Plmltatum in het licht, w:larin
w:1arin 935
Illle derzelver kenmerken, bepaald zijn; doch waarwaar.
(oorten , volgens nlle
van nog altijd eenige kenteekenen twijfelachtig blijven. Zoo is b. v.
de bepaling der zonnefcherm-planten,
zonnercherm-planten, volgens LINNEUS, nog ten ui
ui...
laatfie klasfe der KryptogtlKryptoga.
terlle moeijelijk, gelijk hij ook over de laatlle
11listm (planten, waarvan de bevruchtingsdeelell niet genoeg kenbaar
misten
zijn), te los heen liep, om niet fpoedig in verfcheidelle
verfcheidclle dwalingen
te vervallen, welke 1:elfs
zelfs zijne
zjjne geheele verdeeling der mosfoorten,
t~
T4
vleclr
vleelP
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vlechten enz. als zeer twijfelachtig deden voorkomen. In
111 ]737
J737 g:1f
gnf
hij, onder den naam van Critica Bo.:anica,
Bo.tanica, eene uitmuntende ver~
klaring in het licht van vcrfcheidene fl:ellingen
fiellingen der Fundame1Jta
Fundame1Jttl BoBo.
tanica, en
cn in het volgende jaar zijne Clas(es
ClflS(eS plcJllta/"um
p/alltart/m ; zijnde eene
tt1nica,
voonrefièlijkC
voortreffelijke zamenf1:ell!lll: van
vaIl alle ~ot
tot dien tijd toe bekende
fl:elfels.
ficlfels.
naar Engeland, doch keerde
Omf1:reek. dezen tijd fink hij over nnar
fpoedig van
vun daarnanf
duarnanf Holland terug. Offchoon hij hier gelukkig
]VSSIEV, GUELLARD
Frankrijk, om JVSSIEU,
GVELLARD en anauleefde, ging hij echter naar Frankt-ijk,
dere beroemde kruidkundigen te leeren kennen, en kwam eindelijk
in 1738 in Stokho!m terug, waar hij de geneeskunst begon te oefenen,
llen, en in het volgende jaar tot IJoogleeraar
lJoogleeraar in de kruidkllnde aan
gefield
gef1:eld 'werd. Hij deed op kosten van den fiaat
f1:aat reizen naar verfchei«lene
flene provincien
provinciell des rijks, en gaf in 1745
J 745 (je befchl'ijving daarvan
uit. Na den <lood van den Hoogleeraar ROBERG te.
te Upfal, volgde
hij dezen in het Jeeraarambt der geneeskunde op, wanneer hij den
kruidtuin
kruidwin aldaar aanmerkelijk verbeterde, en er in 1748, onder den
titel van Hortus Upfa/ienfis,
Upfalienfis, eène
eene befchrijving
beCchrijving van uitgaf. Van dien
tijd af leefde LINNEUS, die inmiddels aan de dochter van MORAEUS
gehuwd was, eenvormig, roemrijk en nuttig. Zijne Flora Suecica
Sueciea verfcheen in 1745, en de tweede uitgave er van in 1753, waarop fpoe.....
<lig
dig zijne Fallna Suecica
SIIedea volgde. B,ehalve zUne
zijne vroegere werken ver..
vaardigde hij
hij in Upfr"
UPfill bijna !l00 akademifche
akademiCche fchriften;
Cchriften; leverde ver.
rcheidene
i'cheidene verhandelingen bij de akademien
akademieQ te Stokho/1I1,
Stokholtll, Upfal
Vpfal en an.
tieren
fleren in; maar legde zich inzonderheid toe op. de voltooijing van
:lijn hoofdwerk, de Facies pltzntarum,
zijn
pJantarum, de Pm/ofophia
Philofophia Botanica, en
de Materia
M,lteria Medica.
LINNEUS ollttrok
onttrok zich in de laat!te jaren zijns levens meer en meer
ruin
rum de akndemirche
akndemirehe werkzaamheden. Zelfs verzocht hij in In6 bij
den koning zijn ontnag, die hem dit !liet
niet alleen verleende; maar hem
bem
ook een dubbeId
dubbeid jaargeld gaf, benevens twee landgoederen voor hem
en zijne kinderen. Dezelfde edelmoedige monarch liet ook na zijnen
dood, die in Louwm. 1778 voorviel, een gedenkteeken voor hem
oprigten, en betreurde, in· zijne aanfpraak aan de eerstvolgende vergadering der ftenden, het verlies, dat Zweden door den dood van
I,INNEUS
J.. INNEVS geleden had. Indedaad , er komen mogelijk in de gefchiedenis der wetenfchappen
wetenCehappen weinige mannen voor, die met zulk een on..
gemoen ver!tand zoo veel helderheid en geregeldheid van denkbeel ..
den, en zoo veel fchranderheid vereenigden.
LINSEN-GLAZEN.
LlNSEN-GLAZEN. Zijn ronde, of nechts aan eene, of aan beide
oppervlakten verheven of hol genepenc
genepene glazen. Is zulk een glas aan
beide zijden verheven, dan noemt men heE een Convex, een bolrond
glas; maar is zijne oppervlakte aan de eene
eelle zijde effen, dan draagt
het den naam van Planconvex-glas. Een op beide zijden hol gene..
pen gias noemt men eene Concave, en een, dat alleen fifin
nnn de eel,e
eeEe
zijde hol, maar aan de andere zijde elfen is, een PlflI1CO/lCflve-gJas;
Plflllco/leflvc-glas;
tCr_
tcr_
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terwijl, ei!ldelij
eilldelij k, een glas, aan de eene zijde hol, en aan de andere bolrond genepen,
gellepen , doch zoo, dat de halve middellijn van de verheven zijde groot er , dan die der holle is, een Convtlve
Convt1ve Convex-glas
gt:noemd
gt:lloemd wordt. Alle bolle glazen doen de lichtfiralen , in een be.
be_
paald punt, bijeenkomen, dat men brandpunt noemt; terwijl de holle~
daarentegen, dezelve verwijderen, of verfpreiden.,
verfpreideu., om welke reden
dan ook de eerfie de voorwerpen vergrooten.
vergrooten, en de laatfie dezelve
verkleinen. Bij alle Linfen-glazen noemt men de lijn, welke door het
middelpunt
Ejnregt op de gekromd~
gekromde of effene vlakte der
ruiddelpunc loopt, en lijnregt
beide zijden fiaat, de (IS
fiS of [pil
[Pil van de Lins; en loopt ziJhec
zij 'bet
naauwkeurigst door het middelpunt·, dan is het glas, zoo als men dit
noemt, juist geconcentreerd. Door het gebruik der
in de kunsttaal noemt.
Linfen.glazen, in de verkijkers, beeft men in de jonglle
jongfie tijden ontdekkingen gedaun,
gedaan, waaraan men anders nimmer zoude gedacht hebben.
Ook de mikroskoopen, die geheel op de werking der Linfen-glazen
berusten, hebben in het rijk der Natuur tot de gewigtigfie waarne·
waarnemingen aunleiding
aanleiding gegeven; terwijl het nut der brillen, die men insgelijks onder de Linfen-glazen kan tellen, genoeg bekend is.
LINT- of BANDWORl\·1.
BANDWORl\T. (TelliCl)
(TeNirJ) Behoort tOt
tot de eerile orde der
darmvormige wormen (Inte5lilla),
(Intestit1a), die deels een cylindrisch, deels een
band.
hand- of lintvormig lijf hebben, en bij
bij welke men doorgaans heeft
heefe
getlachten,
waargenomen, dR~
dat zij niet tweeflachtig
tweetlachtig •, maar dat beide geflachten,
waargenomen.
in ieder dier, op zich zalven
zeI ven afzonderlijk verdeeld zijn. De Lintworm
eenigziu~ plat en geleed lijf, en een
cenen
en vierkenmerkt zich door een eenigzin$
kwabbigen mond.
mond, en is •, zoowel wegens zijnen bijzonderen
bijzol1deren Iigchaams
ligchaams
bouw, als uithoofde der
del' hardnekkige en menigvuldige toevallen.
toevallen, wel~
mel1fchelijk Iigchaam
ligchaam veroor~aakt, hoogst merkwaardig;
ke hij in het menfchelijk
zuigende zich deze.
deze, met geledingen voorziene, worm.
worm, door middel
van de uit zijnen kop fiekende ~uigbuis,
zuigbuis, aan de wanden van het
darmkanaal vast, waar. hij van de voedingsfappen leeft.
leeft, en dikwijls
tot eene verbazende lengte aangroeit. Na den kop volgt eenen bij
uhfiel~
uhftel~ [mallen.
fmaIlen, en bijna draadvormigen hals, welke allengskens, uit
fieeds meer en meer duidelijker en grooter
grooeer wordende leedjes.
leedjes, in het
overige lijf van den worm overgaat. In ieder der grootile leedjes,
die dus op verre na het grootfie
grootfte gedeelte van het dier uitmaken,
uitmaken.
venoont zich een bijzondere eijerfiók, meest van eenen fierlijken
VOFm.
vorm. als loofwerk.
loofwerk, die ~ijne eitjes door eene, of wel door eene
dubbelde opening.
opening, aan den rand of de breede zijde, van zich geven
gevel1
kan, Men heeft dikwijls bij
bij een en den zelfden mensch, of hetzelfhetzelf~
geheel en Lintworm gevonden.
de dier, meer dan eenen geheelen
Tot het geflacht van den Lintworm behooren ook nog de twee
[oorren als: J.
I. de Knallwwoertlen
KatZlIwwoertlen Lintworm (T. Solium)
Solium),,
volgende [oorten
welke de gemeenile in lJuitschltZl1t1
pui/schIm/ti is, en, gelijk ook de volgende
fooit.
mensch
el! gevonden wordt, en mefoore, in de dunne darmen bij den mens
de eene verbazende lengte kan bereiken. HU
Hij kenmerkt zich, door dat
zUne leedjes
lcedjes ceniszins
ecniszins in eene fcheeçJc
fcbeede verborgen zijn
zijn;j het eijernest
eijernesc
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LINUS. LIPARISCHE EILANDEN.
bundelwijze getakt is; de takken zelve eenigzins lijnvormig en me..
nigvuldig; de eijer-bundeltjes dwars zamengedrukt zijn, en de zijIing,;
zijling.:.
fche
fclle rand der leedjes fmal is. De zoogcnoemde
zoogenoemde KaaulYoerdfche
Kafluwoerdfche Zaad.
wormen zijn ni
niet
ct anders dan de afgevallen achterleedjes van dezen
worm. 2. De gemeene Huidworm (F. Fulgnris)
Fulgnris),, heeft twee ope"
ope·
ningen aan de eijernesten, de een op den rug van het nest in de ge.
daante van een flip;
fiip; terwijl de andere, die voor deze ligt. tepelvor.
mig is, en door het dier naar buiten kan geb
gebrngt
ragt worden. Dezen
worm vindt mcn
men in de andere oorden van Europa, inzonderheid in
Zwitferland en Frankrijk.
Zwit{er/and
Frnnkri/k.
LINUS.
LINVS. Ecn
Een der eerUe
eerfie befchavers van Griekenland, die, gelijk
ORPHEUS, door de kracht der toonkunst de menfchell
menfchel1 aan zachtere
zeden trachte te gewennen. Bij fommigen komt hij voor als de ZOOI1
zoon
van ApOLLO en van de dochter eens konings van ARGos;
ARGOS; bij an.
anderen als dien van MERKl1RIOS
MERKURIlJS en URANIA.
VRANIA. Hij was de leermeester van
HERKULES, die hem met een
eenen
en flag zijner lier doodde, omdat hij hem
uitlagchte over zijnen lompen zang. Een treffend beeld der menfchelijke woestheid in den nog bijna dierlijken fiaat,
fiaat.
LINZ. De hoofdf1:ad van
vlln Opper-Oostenrifk,
Opper-Oostenrijk, aan den Donau
Donau,I met
fieenen brug over die rivier, welke 400 fchreden lang is. Zij
eene f1:eenen
is tamelijk f1:erk
fierk bevestigd, welgebouwd, bevat 17,400
17,400 inwoners,
heeft 3 voorfleden
voorfieden , 3 kerken en liefdadige geflichtcn.
gefiichten. De huizen,
die van buiten een goed aanzien hebben, zjjn
zijn meestal met leijen gedekt. De wollen-f1:o/fen
wollen·fioffen fabrijk, de grootf1:e
grootfie in de Oostcnrijkfche
naten, waarin, inzonderheid, uitmuntende vloertapijten vervaardigd
worden, verfchaft in de f1:ad
ftad en omliggende landfireek, ten minfie,
minile,
lan
llan 10,000 menfchen
menCchen den kost. Ook maakt men er zeer goed bus kruid,
en zijn de overige fabrijken, voornamelijk door de verzending, er van
veel belang. Men vindt te Linz ondcrlèheideiJe
ondcrlèheidene Infiimten,
Inilituten, onder
anderen een Lyceum, door LEoP
LEOPOLD
OLD I, in 1674 opgcrigt,
opgerigt, met I18g
profesforen en eene boekerij van !l2,000
22,000 boekdeelen,
boekdeelell, hetwelk, ge.
lijk eene hooge fchool, in het wijsgeerig vak het regt van promo·
promotie bezit; doch waarvan men nooit heeft gebruik gemaakt. In West.
Pruisfen, in het regeringsdistrikt Coblentz,
Coh/entz, is mede een'
eeu' kreits en fiad
f1:ad
van denzelfden naam.
LIPARISCHE EILANDEN~
EILANDEN.. Deze liggen in de Toskaanfche
Toskal1tlfche zee,
zu,
en behooren tot Sicilië. De voornaamfie
voornaamile derzelve heeten Lipari,
Lipar; ,
dat het aanzienlijkfie is, FO!c11110,
Po!cmlo, Sakini, Panaria,
Pnnaria, Bazi/uzzo,
Baziluzzo, Lisea Bianca,
Biancn, Datoli, Stramióoli,
Strnmióoli, Alicudi en Felicudi;
Fe/kudi; zijnde de ove"
overige van weinig belang. Alle deze eilanden fchijnen hun aanwezen
all een onderaardsch vuur verfchuldigd te zijn. Op Lipar;
nn
Lipari,, dat zeer
..
ruchtbaar is, ligt eene kleine,
geb ouwde f1:ad
fiad van gelijkell
gelijken
"ruchtbaar
kleine. flecht gebouwde
naam:
l!a8m: men vindt er twee havens, een kasteel, dat op eenen berg
ligt, en in de f1:ad
fiad en op het land omtrent 14,000 iwoners. Van
den voorcreffelljken
yoortreffelijken Malvafy.wijn,
Malvafy.wiin, die hier groeit, worden jaarlijks
200 vaatjes (barilli)
Charilli) verzonden. Campo./1ianco,
Campo.Bianco, ecu
eeu hooge, kegcl.
kegel.
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vormige berg, op dit eiland, befcaat
beftaat uit verfcheidene lagen van wit..
Clchtigen TufTteen, welke eene belangrijke bron van handel oplevert;
gelijk ook hier de uitvoer van druiven en vijgen zeer aanmerkelijk
i5. Op rflkano
rnkano en Stramiboli
Stramibol! vindt men vuurfpuwende bergen;
is.
jaat' door, vuur
inzonderheid werpt bet laatfte eiland, het geheele jaar
en gloeijende fteenen uit, welke bij nacht op eenen grooteu aITtand
afTtand
,mnnen gezien worden.
lmnnen
Meis{m geboren,
LIPPERT (PHILIP
(PJlILIP DANIEL) werd in 1702 te Meisfen
en fiierf in 1804 te Dresden, waar hij het Hoogleeraarambt in de
oudheidkllnde bij de kenrvorfielijke
keurvorflelijke akademie bekleedde. Hij heefe
heeft
oudheidk\1nde
zich. inzonderheid, door zijne uitvinding, om duurzame afdrukfels
xich.
der Gemmen te vervaardigen, onderfcheiden. en eene Dflctyliotiek,
Dactyliotiek,
of Yerzame/ing
Yerzameling van geJhedene
gefnedene fleenen
jleenen der Ouden, uit de voornaamfie
voornaamlle
( Leipzig
nltlzeums in Europa,
DlUzeums
Europa. in 2000 afdrukfels , in2 deelen in .J.
of. 0 (Leipzig
1764) geleverd; alsmede in 1776 een aanhangfel op dit werk, hee..
he[e
welk nog 1049 zoodanjge
zoodanige afdrukfels
afdrllkfels bevat.
LIPSlUS , (JUSTUS)
CJUSTUS) een der geleerdlle
geleerdfl:e oordeelkugdigen der 16de
I6de
eeuw werd in J 547 in een dorp,
dorp. niet ver van Brr/srel,
BrflS[eJ, geboren.
In zijn 9de jaar vervaardigde hij reeds gedichten; in zijn I2de
J2de fchreef
Na..
hij redevoeringen, en in zijn 19de
I9de zijn werk: rarine
rarifle lectiones.
leetiones. Nadat de kardinaal GRANVELLE hem, als zijn geheimfchrijver, mede
naar Rome genomen had, gaf hij, achtervolgens , openlijk onderwijs
in de gefchiedenis en fraaije wetenfchappen, aan de Hooge fcholen
~e Jenfl,
Jena, Leijd~n
le
Leifd~n en Leuven; wekte overal bewondering door zijne
uitgebreide kunde; zng den tekst na van verfcheidene klasfieke fchrij.
fchrijvers, en gaf derzelver werken, waaronder SENECA en T ACITUS uit.
uit_
munten, in het licht. Ook werden naderhand nog een groot aantal
fiaatwerken door hel11 uitgegeven, kritiek, Romeinfche oudheden, fraat.
kunde en gefchiedenis betreffende. Men beCchouwde hem als den
grootfien letterkundige van zijnen tijd, en zijne werken maakten zoo
grootfren
veel opgang, dat dezelve in zijn leven en na zijnen dood dikwijl!
dikwijlS
berdrukt
voornaamfl:e telt men zijn' Commenherdrukt werden. Onder zijne voornaamfre
tarius over TACITUS, te BergrJ11Jo
Bergflmo in 1602 uitgegeven, welke hoog
lal'ius
gewaardeerd zijn; Traktaat over de Beflendigheid,
J1eflendigheid, dat voor eena
eene
zijner
~jner beste werken gehouden wordt. en eindelijk zijne bovengeranae /ectiones
/eetiones , die, Cchoon een werk van vroegere jaren
jaren,t
noemde JTariae
nogthans beter, dan zijne latere fchriften, gefchreven zijn. LIPSlU~
LIPSIUf
Slierf te Leuven in het jaar 1606.
LISSABON. (111 het Portugeesch Lishoa)
Lisboa) De boofdftad
hoofdftad van>
van'
portugal,
Portugal, en de refidentie.plaats
refidentie-plaats des konings, in de provincie ExtraExtrllmadura,
maduro, aan de rivier de Taag.
Toag. Zij ligt op verfcheidene heuvels
in een aangenaam oord; is met de voodl:eden
voorfieden eene mijl lang en even
zoo breed; heeftj
heeft] 40 parochie-kerken, waar onder de patriarchn
patriarch!!....
Ic; 50 kloosters, 90 kapellen, en telt 240,000 inwoners. De
{tad is geheel open; doch gelijk hare haven, die voor de grootfre
grootfie
corlogfchepen
veraerkt. De firatcn zijn, wecorlogfchepcn gefchikt is, rondom verfierkt.
gens
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gens hare bergachtige ligging, ongelijk; over het geheel flecht geplagepla.
veid, krom, morfig, en bij nacht niet verlicht. De westelijke zijzij.
ilad is, federt de verfchrikkelijkc
verfchrikkelijke aardbeving in 1755, zeer
de der fiad
fraai herbouwd; doch de oostelijke heeft
heefe nog haar donker aanzien
behouden. De kerk der dominikanen , een meesterfl:uk
meesteriluk van bouwbouw.
lunst,
millioen franken gekost heeft, werd door de !aatfte
laatfte
kunst, welke 45 miIlioen
koningin gefiicht. Voorts behoorell
behooren onder de merkwaardigheden der
fiad het aanzienlijk handelplein , 615 v. lang en 550 breed, op welks
midden het bronfen fiandbeeld van den laarst
laatst overlIlden koning Jo.
JoZEPII
ZEPH geplaatst is; het Jozephs-hospita:t1,
Jozephs-hospita:tl, waar jaarlijks 16,000 zieken
in worden opgenomen; het vondelingshuis
vondelillgshuis,, voor 1600 Idnderen
ldnderen gefchikt; de opera; ~!2 Porcugefche
Portugefche fchouwburgen; het amphiteater voor
fchiln;
ftierengevechten, en de merkwaardige waterleiding,
wQterleiding, welke I!
li mijl
de ftierellgevechten,
lang en op ééne plaats !2I0
210 voet hoog is, en waardoor het water,
over 35 trotfche Gothifche bogen, waaronder een liniefchip
Iiniefchip kan door
A!cantra gevoerd wordt. Dit werk, door
zeilen, over het dal van Alcantra
JOHAN V, (HENDRIK IV van Portugal) gefticht, weerftond
weerfcond het geweld der aardbeving, en is een der prachtigfte
prachtigfee in geheel Europa. Oole
weid
is hier eene akademie der wetenfchappen; eene andere voor de Poren.
Portu.
gefche gefchiedenis; eene ridder-akademie. en een koninklijk muzemuze.
Ulll;
UlU; gelijk hier almede eenige openbare boekerijen, fterrenwachten
üerrenwachten ,
en botanifche tuinen gevonden worden.
De handel der inwoners van Lisfabon
Lis[llbon is zeer aanmerkelijk; doch
fcrekt zich minder uit tot de voorcbrengfels des lands, dan w Jl tot
de meest belangrijke van Brazilië en Oost-Indië, waarvan hier
de hoofdmarkc
hoofdmarkt is. De tol is zoo zwaar, dat hij het groo
grootfte
tfee deel van
de koninklijke inkomsten
inkolDsten in Europa uitmaakt. Men telt in deze ftad
Had
J:43
1143 Portugefche
Poftugefche handelhuizen , en 150 buicenlandfche,
buitenlandfche, waarvan de
meeste Engelfche zijn. Eindelijk zijn hier zijde-, zeildoek-, lhuif-,
kacoen-fabrijken, en fcheeps-timmerwerven, 6n
en cusfchen
tusfchen de 6 en
katoen-fabrijken,
1,000 buitenplaatfen in den omtrek der ftad.
read.
LISTRIUS.
LISTRlUS. (GERilRDUS)
(GERARDUS) Een Stichtenaar, in Rhenen geboren,
een geneesheer van beroep, en een der geleerdfie
geleerdile mannen uit de
J6de eeuw. Men heeft van hem eeneuitlegging
aene uitlegging van het bekende
nuk van EltASMui:
ERASMUi : Lof der zotheid,
zothel'd, waarover deze, volgens fomfOID.
migen niet zeer zou zijn voldaan geweest, omdat LrsTRIUS
LISTRIUS den fleutel
aanwees van verfcheidene uitdrukkingen en zinfpelingen, waarmede
ERASMUS perfonen en zaken bedoelde, die hij liever gewenscht had,
dat nog eenigentijd
eenigen tijd dus omzwachteld waren gebleven. Voorts heeft
men nog van hem eene
eeoe dichtmatige befchrijving in het Latijn van de
provineie Utrecht, welke achter de uitgave van de Kronijk
Kroni,ik van HE
HE_..
DA,
DA t door B
BUCHELIUS,
UCHELIUS, gedrukt is, en waarin de bijzonderheid voorvoor·
komt, dat in dien tijd, in den omtrek
omtre!{ van Rhenen, eene bekwame gege.
vopr de hertenlegenheid voor
herten. en wilde zwijnen-jagt was.
LlTANY.
LITANY. Een
Ean Grieksch woord, een gebed, een voorfchrift van
bidden, beteekenende,
beteekenQnde. In de 6 ell 7de eeuw gaf mell aan godsdiens..

ti.

LIT DE JUSTICE.
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tige omgangen (procesfles) , uit hoofde van de daarbij gebruikelijke
gebeden, den naam van Litanyen,
Littmyen, weshalve dezelve, nog tegenwoor_
dig, bij de Kath~lijke
Kathqlijke kerk, bedegangen, bedevaarten genoemd worden.
LIT DE JUSTICE, (het bed der geregtigheid) , was voorheen
die plegtige handeling in Frankrijk, waarbij de koning in het parleleliel1
ment verfcheen, om aldaar, gezeten onder een en met gouden leliell
bezaaiden troonhemel, eene openbare zitting te houden. Dit gefchied.
geCchicdde meestal in de groote zaal van het parlement te Parijs; doch kon.
konde de koning deze vergadering ook op eene andere plaats, b. v. in de
Yeffailles bijeenroepen. In dezelve moesten all11
alle
groote zaal te Yetfailles
prinfen van den bloede, de pairs, en de voornaamfte
voornaamfie ambtenaren
fraat en het hof tegenwoordig zijn, en gaf de
van de kroon, den !l:aat
koning van den troon (in het oud Fransch Lit geheeten, omdat hij
van een onderkusfen , van een ander in den rug, en van twee onder
de eUeboogen
elleboogen voorzien was) het bevel, om die verordening, welke
het parlement niet had willenregistreeren (dus afkeurde) in de re.
redoeu infchrijven. Het parlement moest dan gehoorzamen 1
gisters te doen
doch protesteerde naderhand tegen deze daad van geweld. (Zie;
LODEWIJK XVI.)
LITHOGRAPHIE. (Zie: STEENDRUK.)
LITURGY. (Uit het Griekseh)
Grieksch) Beteekent de IOrlgtmg
mflgtlng van de!1
den
openbaren eerdienst, in de Christelijke kerken; doch ook noemt men,
in eenen meer bepaalden zin, zoodanige boeken Liturgyen , welke de
ke gebruiken bevatten, die de geestelijken bij den openbaren
kerkelijke
kerkelij
godsdienst moeten volgen. De wetenfchap der doelmatigfie
doehnatigl1:e inrigtin..
gen van godsdiensfiige
vor~
godsdiensl1:ige handeIing6n
handelingen noemt men Lilurgiek,
Liturgiek, en vorzoo veel fmaak, als kennis, van het menfchelijk
dert zooveel
menfcheli.tk hart.
LIVERPOOL, of LEVERPOOL. Eene ftad in het graaffchap
)jtJneaster,
)/tJncaster, thans naast Londen de bloeijelldfte
bloeijendfte koopftad van het ge~
geplaatfe. waar de Me1fey
Melfey in de Ier
Ier...
heele Dritfche
nritfche rijk; liggende ter plaatfe,
[ehe zee valt. Zij was nog in het begin der vorige eeuw eene
[che
Ilechts 3000 inwoners; doch welk
plaats van weinig belang, en telde flechts
tor
getal in 1801 reeds tot 77,653 geklommen was, en federt nog tot
handel
94,000 is toegenomen.
De ftad
Cead bezit de helft van den haude'
van Londen, een vierde gedeelte van den buitenlandfchen, een zesde van den algemeenen , vijfachtfte van den Afrikafchen handel
van Grool-Brittatmie,
Groot-Brittmlnil!, en drie zevende van den lantften
lantfren van geheel
Europa. Zij hnndelt
handelt op alle deelen der wereld, behalve op de OoslOostIndien; bezit eene uitmuntende haven. die geheel.
geheel ,door
door kunst, na..
melijk door het aanleggen van groote, kostbare
kostb:tre dokken, gevormd
gevonnd
is, waarin men rekent, dat jaarlijks 4,000 fchepen binnen loopen ;
heeft onderfcheidene fcheepstimmerwerven, en eene fraaije beurs.
De Ilavenhandel,
l1avenhandel, welke door Liverpoolfche fchepen tusfchen
rusfchen Afrika
Afrilra
en de West Indië gedreven wordt, is thans zeer bepaald. De inwoinwo.
ners leggen zich op de walvisch- en haringvangst toe. Het fabrijkwezen, behnlve
behalve de rook- en fnuiftabak,
fimiftabak, is in Li,'o1"pool
Li,'orpool van geen
groot
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inm..
groot belang. Men heeft er 17 godsdienstige gebouwen, een inCci
tuut voor blinden, en 5 letterkundige genootfchappen. die ieder,
behalve de beroemdfl:e publieke fchriften, ook nog eene uitgebreide
boekeriJ1 (wanronder die'van het Lyceum van 10,000 deelen) bezitten.
LIVIA DRUSILLA. De beroemde gade van den keizer AUGUSTUS,
die zich van haren vorigeu echtgenoot, TIBERI{jS
TIBERlüS CLAUDIUS NERO,
NeRo,
bij wien zij z zonen had, DRusus
DRUSUS en TIBERIUS, had laten fCheiden,
fcheiden,
nadat zij AUGUSTUS door hare bekoorlijkheid en haar verfiand zoo
zeer had weten te boeijen , dat deze belloot, om ook zijn hnwelijk
huwelijk
,e huwen. LIVIA
met SCRIDONIA te doen ontbinden, en aan haar te
had aan alle de gewigtige veranderingen, welke haar tegenwoordiggemaal in den Romeinfehen fiaat te weeg bragt, het levendigst aan..
aandeel. Slechts weinige vor/linnen van den ouden en nieuwen tijd oefenden zulk eene onbepaalde magt uit, en verfl:onden
verfionden de kunst 1 om
den wil hunner echtgenooten aan den haren te onderwerpen I beter f
dan deze trotfche en heerschzuchtige vrouw, die, onder den fchijn
eener onbepaalde teederheid jegens AUGUSTUS,
AUGOSTUS, en van cenen ongeveinsden
ijver omtrent het welzijn van den fraat,
denijver
fiaat, het gevaarlijk plan
verbergde, om hare eigene magt te vestigen, en haren zoon TIBERIUS, het koste wat het wilde, tot den keizerlijken troon te verheffen.
us.
aanfl:oken werden alle mannelijke bloedverwanten van AUGUSOp haar aanfioken
TUS , uit den weg geruimd, en moest zelfs zijne eenige dochter, Ju.
Ju.
LIA,
UA, haar leven in ballingfchap doorbrengen. AUGUSTus,
AUGUSTUS, nu van al.
regtflreekfche erfgenamen van den troon
trooll beroofd, fiemde gerede.
Ie regtfireekfche
lijk in hare bede ter gunfie
gunfle van TIBERIUS, aan wien, toen haar gemaal op het fi~rfbed lag, bode op bode gezonden werd, opdat hij
uit zijne handen de regering zoude ontvangen. Zelfs heeft men alle
redenen, om te vermoeden, dat de keizer zelf ten laatlle
I aatfie het flagtnagtoffer zijner heerschzuchtige gemalin geworden zij, opdat hij zich niet
niee
vooraf met zijnen kleinzoon AGRIPPA verzoenen mogte. Bij den
uiterflen wil des keizers werd LIVIA tot zijne eerfie erfgename veruiterfien
klaard; in het gellacht
genacht der JULlUSSEN opgenomen, en met den naam
van AUGUSTA, vereerd: ook werd zij tot opperpriesteres in den
tempel van den nieuw vergoodden AUGUSTUS verkozen.
TIBERIUS,
TlBERIUS, ondertusfchen,
onderrusfchen, gedroeg zich zeer ondankbaar omtrent zijne
niee wilde, dat de fenaat eenig eerbewijs meer
moeder, aan welke hij niet
zoude betoonen, offchoon hij haar, voor het uiterlijke, alle achting
bewees. AlIecn
Alleen op het I:Ultst,
laatst, toen hij Rome verliet, om zich in
de eenzaamheid aan zijne lusten, ongehinderd, te kunnen overgeven,
geraakte hij met haar in eenen, hevigen twist, waarin hij haar zijne
laatfle
weinige achting maar al te duIdelijk deed gevoelen. In hare laatlle
ziekte kwam TIBERIUS niet bij haar; zelfs wilde hij haar na haren dood
niet zien, en verbood uitdrukkelijk, om haar aandenken eenige godlijke eer te bewijzen. LIVIA, fchoon eene onbepaalde heerschzuchr
heerschzuchc
bezittende, welke TIBERIUS waarfchijnlijk tot dit zijn gedrag aanleiding gaf, gedroeg zich echter zoodanig J dat de geoefcndfie
geoefcndfle mCIlmenfchenfehen·
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fchenkenner
fl:henkenner in zijn oordeel over haar ligrelijk
ligtelijk konde mistasten. Zij
bezat alle de eigenfchappen eener fchrandere en ver1l:andige
verflandige vrouw,
en wist ernst en waardigheid zoo wel met boert en gemeenzaamheid
te paren, dat zij eenen
eelien ieder achting en liefde inboezemde. AUGUSTUS zoude, zonder haar, bezwaarlijk de rol hebben kunnen uitvoe
uitvoe4..
ren, die hij als ecrfle
c-er1l:e Romeinfche keizer fpelen moest; en hadden
de volgende keizerinnen haar uiterlijk
uicerlijk gedrag nagevolgd, zouèen
zouc!en late.
latere Romeinfche gefchiedfchrijvers ons zoo vele ergerlijke bedrijven
niet hebben te boek geHeld.
LIVIUS, (TITlUS,
(TITIUs, TITUS) een zeer geacht Ramcinsch
Rameinsch Gefchied.
fchrijver, in het 581l:e jaar voor onze tijdrekening, in Padua geboren,
en aldaar in het 17de onzer jaartelling ge1l:orven,
geflorven, verwierf zich door
zijne Romeinfche gefchiedenis, waaraan hij meer dan 20
zo jaar arbeidde, eenen uitgebreiden
uitgebreid en roem. Dezelve loopt van de komst van AEAF.NEAS in Italië tot het jaar 744 van R9më,
Ramë, en beUaat
be1l:aat eigenlijk uit
14
140
1,~2 boeken, waarvan echter, alleen de 10 eerUe
eerl1:e boeken,
0 of 142
naderhand het 21
21 tot
tOt 45fre,
45fle, (of de eer1l:e
eerfle derde en vierde decade, met
de helft der vijfde), lOt
tot ons gekomen zijn. In de 10
JO eerile
eerfl:e boeken
loopt de gefchiedenis tot het jaar 460 van Rome; terwijl die van het 21
tot 45 over den tweeden Pllnifchèn
Punifchén oorlog, of over het tijdvak van
we..
536 tot 586 handelen. Waarfchijnlijk werd het geheele werk, we.
gens .zijne uitgebreidheid,
uitgebreidheid. in !lukken
Hukken uitgegeven, en door de affchrij.
affchrijvers in decaden verdeeld; en van daar dan ook, dat eenige boe
boeken
keil
.alle aangewende moei.
derzelve zijn verloren geraakt. NiettgenHaande
NiettgenHaandealle
ce,
te, heeft men de laatfre,
laatfl:e, tot groot verlies voor de letterkunde, tot
hiertoe niet kunnen ontdekken, alhoewel het niet onwaarfchijnlijk is,
dat in eene der oude boekerijen der Griekfche keizers te Konjlantinopel
Konftantinopel
een of meer volledige affchriften van LIvius
LIVÜIS zullen voorhanden zijn.
Van het geheele werk bezitten wij eene opgave van den inhoud ,.
,welke men deels aan LIVIVS
LIVIUS zelvell,
zei ven , deels
deels· aan FLORUS toefchrijft,
}OHANN
OHANN FREINSen onze nieuwsgierigheid nog meer gaande maakt. J
HEIM heeft uit andere fchrijvers een voortreffelijk aanhangfel op LIVIUS geleverd, en de eer1l:e 10 boeken te Stokholm in 1649 in 1I~VO
VlUS
!IVO
en naderhand, in 1654,
J654, in 4 0 , 60 boeken van dezen fchrijver te
Strnatsbttrg uitgegeven. De overige, door hem in handfchrift naStraatshurg
van zijne erfgenamen gekocht, en ge.
gelaten, zijn in FrankriJk vatt
drukt. De Ed. Hier. Froblenii,
Froh/enii, Bas. 1535 in fol. is eene zeldzame
en prachtige
praclltige uitgave van het werk van LIVIVS,
LIVIUS, zeer belangrijk, om45 , uit
dat zij de 5 laat1l:e
laatl1:e boeken van dien fchrijver, van 40 -- 45,
bet
het eenige, bij de keizerlijke boekerij te Weenen berustend,
berustend. hand.
kh ri fc geleverd heeft, en daardoor eene bron voor alle volgende
ièh
uitgaven geworden is. Verder behooren onder de meest geachte
LIVIUS die van GRONOVlUS,
GRONOVIUS, Al11jlerdam
dmfterdam 1679, en van
uitgaven van LrvIVs
DRAKENlloRcH, LeiJden
DRAKENBORCH,
Lei/den 1738 - 1746.
LIVORNO. Eene beroemde koopfiad
koopflad met eene vrije haven, ia
Toskane, aan de Middellt111dfchc
Midde/landfchc zee. Zij is regelmatig gebouwd;
lieert
Ileeft
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LOnn..I]. (N.)
heeft !l2 Italiaanfche mijlen in den omtrek; bevat 50,000
50,000 inwoner"
inwoners t
waaronder zich ten minl1:e
..
min!1:e 18,000 Joden bevinden; heefe
heefc een onge
onge"
1lleen
tneen groot marktplein, eene prachtige domkerk en verfcheidene merk.
waardige gebouwen. De eigenlijke onmiddelbarlil
onmiddelbare handel der ièad
têad zelve
befmat , onder andere artikelen, in koralen, welker vervaardiging het
vroegl1:e
vroeg!1:e middel van bel1:aan
be!1:aan voor de inwoners heefc uitgemaakt. Zij wor..
den in de lJ1iddellandfche zee;
zee. en wel aan de Afrika[che
Afrikafche kusten opge
opge...
Liporno bi/arbeid. Voor IS
15 jaar waren er nog
vischt, en vervolgens in LiYorno
meer dan.2o
dan 20 koraalfabrijken, die thans tot
wt eene enkelde verminderd zijn.
lucht!1:reek in L;vortlo
Livorno is niet gezond; inzonderheid heeft men
De luchtl1:reek
Pi/à moet aangevoerd wor
wor...
er gebrek aan versch water, hetwelk van Pifa
den. Alle Europifche
EuropiCche handeldrijvende natien hebben hier haren
~igen conCn!.
conCo!. De Joden, die hier vele vr~jheden
vrijheden genieten, en in een
~igel1
afzonderlijk gedeelte der fiad
flad wonen, worden van alle zich hier
bevindende natien
naden voor (Je
(Ie rijkilcm,
rijk!1:en, en de Grieken, die meestal
arm!1:en gehouden. De
kleermakers en kleerverkoopers zijn, voor de arml1:en
EngeIfchen hebben het groorl1:e
groor1l:e deel in den handel van Livorno, wel..
ke l1:ad
1l:ad door de aardbeving van 1747 , doch nog meer door de fhm
fhm...
fclzen, in den omwentelings-oorlog, en eindelijk ook, inzonderheid
{elzen,
ten aanzien van haren handel, in 1804, door de geele
gtlele kaam
koom veel
heeft.
geleden heefe.
LIVRE
LlVRE TOURNOIS. Is
ts die Franfchè Livre, welke
welkè eertijds in
Tours gangbaar was, en van den ParijCchen of algemeenen
algemeen en muntvoet
alleen daarin verCchilt,
verfchilt, dat zij 2S
25 [ols,
[ots, en dus 5 meerder, dan de
gewone Livre bedraag~.
bedraagt, Zij woedt alleen
all~en nog in garegtelijke
gQregt~lijke l1:uk
ftuk...
ken gebezigd.
LOBRI] (NICOLAAS) werd ttit
..
Uit waardIge
waardige ouders,
onders , uit den be
be.
burger1l:and, te Zutphen, den 16den van Bloeim.
B1oeim. 1766
fchaafderen burgerfiand,
geboren. Zijn vader was LAURENS MORANGE LOBRJ],
LOBRIJ, en zijne mo~
der ANNA CATHARINA SCHRADER. Hij genoot in zijne jeugd de zorg..
vuldig!1:e opvoeding, en werd , naar eigene vrije verkiezing, tot het
vuldigl1:e
predikambt opgeleid. Door zijnen oom ABRAHAM MORAl'fGE
MORArfGE LOBRI],
toen conrector, naderhand rector aan de Latijnrche fchohm te Does
Does...
llIIrg aan den lJsfet,
wetenrchap.
ilIIrg
ijsJeI, in de talen en andere voorbereidende wetenCchapbezoéht hij 4,~ jaar lang de Hooge fl:hool te Utrecht
pen onderwezen, bezocht
en voltrok zijne fiudien,
ftudien, gedurende nog een jaar te Leijden. In
aangeno.
1788 werd hij met grooten lof te Kampm
KampelI tot proponent aangenomen, en met geene mindere goedkeuring, na het tweede of perm:.
perem.
DOg dat zelfde jaar, der gemeente te Brakel, onder de
toir examen, nog
eerw. klasfis van Bommel, tot herder en leeraar toegewezen. Slechts
e.en en een half
/zalf jaar daarna volgde hij de roeping der gemeente in beibei.
een
Avezathen op, waar hij bijna 7 jaar heeft gearbeid, toen bij
hij van
de de dvcZlZlhen
l1:andplaats hij, na verloop van
daar naar Zaandijk vertrok; welke ftandplaats
JTollenl101'e verwisfelde,
verwisCelde, van waar hij wederom 6 jaar daar.
6 jaar, met JTolle1'lhol'e
nechts vijf ,'ierentleel
vierendeel
na naar Gorinchem, beroepen werd; doch hier flechts
ALBERTUS BRINK
BRINK bij de ge.
jaars bleef, om als toen den hooggeachten ALBERTus
uteeme
Na
;teen.te te Leeuwartlm
LeeuwardCll op te volgen.

LOC K E. (J,)
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N:l
Na tlllnef
nllnet van den 7den van Wijnm. 1810,
1310, tor den ~2!ten
~2lten van
vaD
Lentem. 1818 de bediening des EV3ngeliums
Evangeliums vol ijverig en getrouv,
getroU\.
te hcbben
hebben waargenomen, overleed hij. Hij is driemaal gehuwd ge.
HENRICh ALElDA
ALEIDA , AGNITA, EKALTO
weest: eerst
eer"t met mejufvr. HENRICA
D'ALMARAS, te Doesburg aan
aau den {Isfe!
[Isft! , uit welk huwelijk 'hij 6
kinderen gehad heeft; voorts met mejufvr. JOHANNA FREDERICA AMADA.
MA van Zwol, eene dochter vnn
van den overledenen predikant aldaar
aldaar,t
uit welk huwelijk één dochtertje is geboren,
geborcn, en eindelijk in 1816,
1816 J
I{ABR. te Leeuwflrmet mejufvr. ELISABETH CATHARINA VAN DER HAERI
Leeuwar·
den, wclke
welke waardige weduwe, met 's mans kinderen en talrijke vrienden, zijnen dood diepgevoeld en hartelijk beweend hebben.
BU allen toch die hem kenden, was hij bemind om zijn edel, god..
vruchtig karakter, en in hoog aanzien blj
bij elk verlicht, weldenkend
lijhe benoemingen als lid der confulerende commislie
commisfie bij de
hart. Zijlle
nieuwere inrigtirtg
inrÎgtil1g der Hervormde kerk, als voorzitter zijner Idas.
fis en van het provinciaàl
provinciaal kerkbef1:urtr
kerkbef1:uur ill
ih rries/a1Jd,
fTrieslalld, en als lid der
f1:rekkell ten belV~ize,
belVijze, hoe zeer men hem hoogachtte.
fynode, enz. firekken
De na zijnen dood, door zijnen
tijnen boezemvriend J
JOHANNES
OHANNU HERMANU~
KROM, predikant te Gouda, met een levensherigt
levensberigt uitgegevene, en
el1
andere, vroeger reeds t1itgckomenc,
ttitgekomene, leerredenen getuigen.
nog enkele anderé,
hij geweest
ge\veest zij; terwij
terwijl,
I, hoezeer
welk een voortreffelijk prediker llij
mans nederigheid nimmer eenigell
eenigeI1 lof v:tn
van menCchen
menfchen begeerde.
ook 's màns
SENBERGII, reé
tor te Praneker, tnet
de heer H. WAs
WAsSENBERGII,
reétor
met andere zijner
vrienden, zijne nagedachtenis hebben gehuldigd, met op zijnen graf~
zerk te 1IItizIIIJl
fItJizwn het navolgende
n:tvolgende graffchrift
grafCchtift te doen plaaeCen:
plaacfen:
Een krachtig t'edmaol',
redeT1aal" , cm
een waardig godsgezant,
menftlzelJ)lriend, em
een jierflad
van zifll'
fland;
Em edel menfthenvriend,
fleraad vall
ziJn' jland;
Een C'zristm
C,'zristm wiJsgee,-,
wijsgeer, die door leer t!n
I?Il 1l'f1Ildel
H'f1l1r!c/ jlic!ttte,
fliclztll',
fleeds door
dool' raad of troost elks
el!.~s ramp
,-amp en druk ,'er/ichtte.
~'et·lichtle.
En o/leeds
LOER!J
LOBR!J , hij'
hi/ jong en oud gracht,
geacht, bettzind,
hemind, bewund,
bewemd,
Te vroeg dan ti'
d'aard
aard ontrukt, ,'ust
,·ust olider
o/Mer dit geflmlt.
geJlt!ent.
LOCKE, (JOIlN)
(.TOHN) de beroemde Ccluijver
fchrijver van het tnerkwártrdig
tnerkwáardig
werk, Proeve over het menfchelifk
menfchelûok verJland,
verfland, werd in 163'2
163~ te Wrig_
ton bij Hristol
J1I'Îstol geboren, en fiierf
f1:ierf in het ijaar 17°4 aart een verval van
krachten. De grondOagen
gronoflagen van zijn llelCel
flelfel zijn deze: " alle Wezenlijke kennis is in de eenvoudige voorftellingen
welke, wet
wel ver~
voorfldlingen vcrvat,
vervat, welke.
re van voortbrengCels
voortbrengfels der verbeelding ai'
of' van het verCtdnd
verftunct te zijn.
zijn,
onmiddelijk,
ollmiddelijk, deels uit de uitwendige ervaring, deels Uit de inwendige,
dige. door opmerking (,-djlexiol1)
(rdjlexiol1) geput worden. Deze waarlijk
eenvoudige voorjÎelii1lgen
voorjleliillgen (uit welker verbinding alle
alIe onze zamenafbeeldfe1
geftelde denkbeelden benaan
beftaan)) zijn
zjjn volkomen het ware afbeeldfet
teil olim
tijde in het
van die voorwerpen, welke zij echter ten
allm ti/de
Het gebrek~
gebrekwezenlijke, en dit wel volkomen, aan ons vertoon en. Her
kige dezer denkbeelden, waarop LOCK!!. zijn wijsgeerig neICel
fi:elfel grondde.
grondde,
is wel door de nieuwere wijsbegeerte aangewezen geworden; doch
ALGE.IEEN
ALGE~lEEN WOORDENIl. IV.
V
in

nu
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in weerwil hiervan zal men hem den rang van eenen eeri1:en
eerften zelfden.
ker niet kunnen betwisten; zoo als ook zijn voornoemde werk C
(op
op
verrijkt,, door TENNE~lAN
TENNE~1AN overgezet),
nieuw, en met aanmerkingen verrijke
wegens de daarin vervatte, uitmuntende zaken, altijd in waarde zal
blijven.
Behalve zijne Proeve over het het menfolteli./k
menftheli./k verfland heeft LocK!;
Kl!. nog andere fchatbare werken uitgegeven, welke laatftelijk,
laatC1elijk, in
8 0 verfchenen
verCchenen zijn, onder anderen:
1801, te Londen, in 10 deelen, in 8°
Yer/umdeling over de Burger/u"ke
Burger/y"ke RegeringsgeJle!dlteid,
Regeringsgejle!dheid, waarin de fchrij.
Cchrij.
Yer/umde/ing
volürekt afkeurt en verwerp:; drie Briever eene onbepaalde magt volftrekr
"en over de godsdienstige Yerdrtlogzaamheid,
Yerdraogzaomheid, welke eerst in het Latijn, doch naderhand in het EngelselI
Engelscll uitkwamen; Gedachten
Gedaehtm m'er
Ol'er de
kinderen , waaruit ROVSSEAU voor zijne EMILE, zoo
opvoeding der kinderen,
als ook uit de verhandeling over de Burgerlijke Regeringsgefle/dheid
Regeringsgefle!dheid
Maatfthappelijk verdrag, vele denkbeelden ontleend heeft;
voor zijn Maatfohappe!ijk
het
!tel verJlandig
verjlandig Christendom, waarin hij onder anderen beweerde,
dat de geopenbaarde godsdienst niets bevat, hetgeen met de denkbeelden der rede niet overeenkomt: ook hadden JEZUS en zijne Ageloofs.artikelen geleerd, dan het geloof aan
postelen geene andere geloofs-arrikelell
bem,
hem, als den waren Mesuas
Mesfias;; Pal"flgrnplten
Paragrnphen uit
uil eenige brieyen vall
yall
bewijze!1 voor de beoefening der Heilige Schrift bevattende,
PAULUS, bewijzen
laatfl:e jaren van zijn leven toelegde, en einwaarop hij zich in de laatlle
delijk Nagelatene !perken,
lperken, welke verhandelingen over verfchilIende
LoeK!!. eene uitgebreide
wijsgeerige onderwerpen behelzen. Daar LOCKE
kennis van de zeden van alle volken der aarde btzat, zoo verkozen
de Engelfehe
Engelfche volkplantingell in Amerika hem tot haren wetgever,
zich, om aan
:lan zijne voorfchriften, die hij voor haar
en beijverden zieh,
ontwierp, kracht van wet bij te zetten.
LOCLE. Een fraai gebouwd vlek, in de Meijerij van dien naam,
Neuchfltel, in Zwitfer/nnd.
Zwitfer/tJnd. Het ligt zeer
in het Pruisfisch vorstendom Neuchote/,
verfl:rooid; beeft
heeft vele aanzienlijke en fraaije huizen, en telt 4600 inverllrooid;
werktuigmakers
woners, meestal uit horlogiemakers, goudwerkers , werkcuigmakers
kantenklopflers, en vele aanzienlijke kooplieden
van allerlei foort, kantenklopllers,
Tan
befl:aande, die in de meeste handeldrijvende !leden
hup.
bellaande,
Heden van Europa hunne magazijnen hebben. De hooge ligging dezer plaats op de Jura
is zoo aanmerkelijk, dat de kerk aldaar omtrent dezelfde hoogte, als
die van den Brock
Broek heeft. Inzonderheid zijn hier merkwaardig de hoTologie-fabrijken, die voornamelijk in Loc/e
TOlogie-fabrijken,
Loek gevonden worden; hier
menfchen aan den kost
en in de omliggende dalen omtrent 10,000 menfehen
helpen, en federt ruim 130 jaar zijn opgerigt geworden. Bij de
fiad liggen de beroemde Loc!er-rotsmolens, die in eene kloof van het
fl:roomt, gebouwd zijn, en door
gebergte, waardoor de beek Bied llroomt,
drie boven elkander hangende molen-raderen, waarvan het onderlle
voort_
100 voet onder de oppervlakte van den grond ligt, worden voort.
gedreven.
LODEWI]K XIV, koning van Frankrijk, werd in 1638 geboren.
geboren,
en
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en was de derde uit het huis van Bourbon. Hij volgde zijnen vader
LODEWIJI{ XIII in de regering, onder het regentfchap zijner moeder.
LODEWIJl{
MARIA van Oostenrijk, op; terwijl het oppertoezigc
oppertoezigt over zijne vertoevertrouwd,
waarloosde opvoeding aan den kardinaal MAZARIN werd toevertrouwd.
die ook tot Mn zijnen dood aan h€c
h~t hoofd der fillatszaken geplaatst
vorst, die zijn rijk omtrent het midden
bleef. Deze merkwaardige vorSt,
zijner regering tot het hoogfie toppunt van magt, welvaart en luister
tag opgevoerd, doch op het einde derzelve even zoo zeer zag Zill4
zinzag
ken, en ten
teil val neigen, werd door zijne tijdgenooten te onregt met
den naam van de Groote vereerd, welke hem de gefchiedenis ook
ooit
niet
uiet toekent, offchoon de fiaatkunde, op het front van de kolonnade
van
v:ln de Loul're;
LOUl're; het opfchrift vlln:
vAl1: NAPOLEON Ie
te grand à termint
terminé
Ie Louvre, met dat van LUDOVICO l1fagno
Jl1agno heeft doen verwisfelen. Lo-.
Lo.
DEWIJK was geen man van een groot verfiand; doch was evenwel
onderne~
iliet
niet ontbloot van talenten en kundigheden. Vele gewigtige ondernemingen , welke zijne regering kenmerken, Waren het werk van groogroOoo
mingen,
te mannen, welke hem dienden; en fchoon men wel in geen geval
zeggen kan, dat zij door hem gevormd werden, wist hij er zich nog.
nogtans van te bedienen. Hij was trotsch en heerschzuchtig, een desde8~
poot in den voll1:en
volllen zin, en bijna alle Europifche fiaten werden door
hem beleedigd. Hij had verfcheidene maitresfen,
maitresren, onder welke de
hertogin van VALIF.ItE,
VALIF.ltE, de markifin '\':111
'\':tn MONTEsPAN
MONTESPAN en de hertogin
hertogÎll
van FONTAGNE
FONT AG NE de voornaamll:e waren; want aan de beroemde me.
mevrouw van MAINTENON, dochter Van den dichter SCARRON, was hij,
alhoewel heimelijl.,
heimelijli, gehuwd. Hij was beminnelijk in zijnen omgang,
en zeer kiescll in zijn gedrag. Geleerden en kunstenaars noemen zij~
zijne eeuw de goudene , omdat, aan de eene zijde, de Natuur in dezelve
eene menigte van groote mannen voortbragt ,en LODEW1]K,
LODEWljK, aan de
andere, offchoongrootendeels alleen uit trocschheid, inzonderheid
onder het befiuur, en op aanleiding van den grooten COLBERT, kunsten en wetenfchappen
wetenrchappen aanmerkelijk bevorderde. Wie ketJt
kent niet de
namen van eenen BOILEAU, CORNEII,LE,
CARTES , DESPREAUX,
CORNEIl,LE, Des
DESCARTES
FI!.NELON
F~NELON , LA
LA FONTAINE,
FONT AI NE , MOLIERE, RACINE en anderen, die in dit
tijdvak als fchrijvers, en van LE
Le BRUN, GIRARDON, LULLI,
LULLI, MANSARD, LE
LE NOTRE enz., die ais
als kunstenaars onder de regering van LoLo..
DEWIJl!
DEWIJl{ hebben uitgemunt, gedurende welke de akademie der wetenweten·
fchappen en bijfchriften ge!licht,
getlicht. en de uicmumendfie
uicmuntendile fchrijvers, op
den raad van COLBERT, aangemoedigd werden, ten einde den roem
der natie te vergrooten. Bijna alles, wat bij den vreemdeling verver.
gedenkfiukken , werwet·
bazing konde verwekken, de meeste openbare gedenkllukken
den onder LODEWJJKS regerings tot lland
fiand geb ragt , en de bewondebewonde·
ringswaardi~e
ringswaardige havens met hare fcheeps- en vesting-gebouwen van
Brest, Rochefort
Rochef01·t,, I' Odent,
Drient, Hovre,
Havre, Duinkerken, Cette
CeUe en Toulon,
Tou/on.
benevens het beroemde kanaal van Laflgtudok,
LOf/guedok, waardoor de Middet.
MiddelIandJi;he
lanrlji;he zee met dell
den Ocellal1
OWlal1 verbonden wordt, behooren allen tot
coc
dit cijdv:ll
••
tijdvak.
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van LODEWIJK
LODI~WIJK XIV levert in hare gevolgen
een minder gunllig tafereel op. Het luisterrijküc
luisterrijküe tijdvak van zijn
befiuur
belluur was dat van den Pyrcncfchen
Pyrenefchen vrede, die nog door MAZARIN
in 1659 gel10ten werd, tot op den dood van COUIERT, dien in
1683 voorviel. Sedert dezen vrede eaoot Prtwkrijk
Fl"lllJkrijk eenige jaren
fust,
rust, wanneer de heerschzncht van LODEWljK, na den dood van
PHILIPPllS
PHlLIPPllS I V, koning van Spanje,;
Spanje, en zijn [choonvader,
fchoonvader, op de
Spoanfche
Spaanfche Nederlanden
Nederlandell aanfpraak maakte, waarop Holland, EI/geland
en Zweden een verdrag tot reddin
reddingó der Nederlanden
Neder/al1den floten, waardoor
in 1668.
1668, na dat LODEWUK twee roemrijke veldtogten gedaan had,
den vrede te Aken getroffen werd. Schoon deze vorst daarbij wel
de veroverde Nederlandfche plaarfen
planefen behield, moest hij echter zijn
plan, om geheel Belgie
Belgi/! in zijn bezit te fiellen, laten varen, welk
laatfle
laatrle hij aan het genoemde verdrag, en wel inzonderheid aan den
Ho//and, coeCchreef.
toefchreef. Zich op deze republiek willende
invloed van Holland,
wreken, begon hij, in vereeniging met Enge/aml
Engeland en Zweden, welke
tegen haar eenen oorOOfhij in zijn belang had we.en over te halen1 tcgen
log.
Jog, die voor den handel van Frankrijk hoogst nadeelig was, en
waaraan Spanje, de keizer en Bra/Jdenbllrg
BralJdenbllrg tegen dat rijk eerlang
deel namen. De krijg duurde van 1672 - 1678, wanneer de Nijmeegfche vrede in 1679 gefloten werd, waarbij Hol/and
Holland niet het geringgerin~
fie verloor; doch Spanje aan Frankrijk het
(Prat3
her graaffchap Bourgogne
Eourgogne (Frat'
ce-Comtti),
ce-Comtti) , met 16 NederlandCche
Nederlandfche plaat ren
fen moest afltaan. Gelukkig
ware het voor LODEWlJK geweest, wanneer hij hier zijn plan tot verver..
grooting des rijks gellaakt hadde; doch dit gedoogde zijne onbepaalde
l1eerschzucht
11eerschzucht niet. Dij de laatfte verdragen, namelijk, waren verfcheidenc
fcheidene plaatfen , met derzelver ollderltoorigheden, aan Franlwijk
Frankrijk
afgeftaan; doch de grenzen der laatfte waren niet bepaald gcworgeworBJteiden. De koning benoemde derhalve, in 1680, in Metz en BVi[och
facit , hereeniging-kamers , die, bij vorm van regten , hem alles moesten toekennen, wat maar eenigzins
eelligzins onder de benaming van
onderhoorighede1l konde gerekend worden. Straatsburg, hieronder niet
zijnde. Het
liet hij in fdlce
ftilte door zoo vele troepen omfingelen,
begrepen zijnde,
d:tt deze gewigtige plaats zich, op de eerfte
eerfce opeifching, zonder
ftooe overgaf; en ofrchoon
offchoon Spar/je en het
her DlIitfche
Dttitfche rijk zich
nag of ftoOt
.hiertegen
hiertegen verzetteden , oordeelden beide
heide het echter geraden, 0111
om in
iu
1684 mct
\Uet LODEWIJK
LODEW!JK eenen wapenfcilftand
wapenftilft:Jnd van 20 jaar aan te gaan, bij
welkeil
hij,,. behalve van Straatsburg, LIIJ;embl!rg
LIIJ;emburg en andere, in
welken hij
het
l~et bezit van lllIe
alle plaaefen bleef, die tot den eerl1en
eerlleH van Oogstm~
Oogstm.
1681 met het rijk waren vereenigd
verccnigd geworden.
Imusfchen fiierf
IntusCchen
f1:ierf COLBERT, en [edert
federt daalde Fmnkrijk
Frankrijk wederom
even fpoedig, :ris
ais het onder zijn belluur zich verheven had. De
eerlle'
eerlle flag"
flag., welke dit rijk na zijnen dood trof, was de oplJefIing
ophefIing van
liet
het Edikt van N01/leS
Nal/fes in 1638, waardoor het verfcheidcnc
verfcheidene duizenden
:zijner mmiglle
mmigrle onderdanen verloor, en waartoe de koning door de
gemeenfchappclijke
fiaatsfecret~ris
gemeenfchappelijkc pogingen v~n
van de partij van den fiaats[ecretnris
Lou-
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en van die van den anders goedhartigen biechtvader dei k.o.
konings, LA
LA CIlAlSE,
CHAISE, in verecniging
vereeniging met MAlNTENON
MAINTENON handelende, ge.
heagt
bengt werd. Kort hierop vond LODEWJJ",
LODEWJjIC, in weerwil vao
van den ge.
rrojfen
rrojfell wapenflilfiand,
wapenfiiIfiand, wederom aanleiding tot een en oorlog, dien men
tocfchrecf; door den
voornamelijk aan den heerschzuchtigen Louvols toefchrecf;
koning van 1688 - 1697, tegen D:titsch/and, lJo//fl1ld,
Ho/land, Spanje,
Spcmje, SaSa.
"01c,
vroede eindig"O'Je, en Engeland gevoerd werd, en met den Rifswifkfchen
Rijswijkfchen ",'ede
de, waarbij LODEWJJK
LODEWIJK alle de met het rijk verccnigdc
vereenigde laroden
lar.den weder
terug gaf. en bovendien Breifach, Freiburg, Kehl
f(ehl en Philipsburg •
met alle
aUe kl.einere,
kleinel'e, door Fraflkrifk
Frankrijk aan deze zijde van den Rijn aangelegde, vestingen aan Duitschltmd
Duitsch/mzd amond. Op het laatst van 1700
KAREL II, koning van Spal1je,
Spanje, welke gebeurtenis den bebe.
fiierf KAREL
kenden Sp/lan[,chen
Sp/1an[chen fuccesGe-oorlog
fuccesfie.oorlog ten gevolge had, waarin
wa~rin ook
LODEWUK
LODEWljK gewikkeld werd, en die niet dan door de vredes-verdragen.
te Utrecht in 1713 en te Rafladt en Baden in 1714 ge!loten,
gefloten, een
einde nam, en waarbij zijn kleinzoon, onder den naam van PHILIP.
PHILIP.
l'us
pus V. als koning van Spanje erkend werd. De inwendige welvaart
des Franfchcn
Franfchen rijks verkreeg door dezen oorlog, in welken de uit.gaven alleen in 17J2,
17I~, niet minder dan 345 millioen livres bedroegen.
eenen gevoeligen knak. Ook huisfelijke rampen verbitterden de laatfie levensdagen van LODEWJJK,
LODEWJjIC, die eindelijk in Herfstm. 1715 fiierr,
ilierf,
Hij liet eene fchuld na van 3000 mjllioen
l11illioen en werd door weinigen
betreurd,
LODEWI]K de XV Was
I.ODEWIJK
was een kleinzoon van LODEWJjK
LODEWJJK XIV,
dien hij als koning van Frankrijk opvolgde. Hij werd in het jaar
1710 geboren, en was nog geen 6 jaar oud, toen hij aan de regering geraakte. Gedurende zijne minderjarigheid werden de zaken des
rijks door den hertog van ORLEAi\'S als regent waargenomen; terwijl de beruchte DUBOlS , voorheen zijn leermeester, befiurend
befinrend
fiaatsdienaar werd; in welken post hij laag genoeg was, om alleen
zijn eigen belang te behartigen. Onder het regemfchap,
regentfchap, hetw·elk
hetwelk een
ander ftaatkundig fielfel volgde, verdienen, inzonderheid,
inzOllderheid , deze twea
twee
zaken Qnze opmerking, namelijk: de geheele
geheeJe vernieling der buitendien
reeds zinkende geldmiddelen des rijks, zoo als ook van den nationalen
welvaart, door het actieplan van LAW, en liet fieeds meer en meer
toenemend zedebederf , Waartoe voornamelijk de regent door zijn
eigen voorbeeld bijdroeg.
In 1723 aanvaardde LODEWljK
LODEWJJK XV.
xv. ten minfie in IJflanl,
Imam, de regering; doch liet den hertog, als eertten
eerfien minister, het regent{chap
regemfc!Jap
voortzetten, hetwelk echter kort duurde, alzoo hij, zoo, als ook
DUBOlS
DUDOIS,, nog in dat zelfde jaar flierf.
ftierf. De koning, minder gefchikt, om te regeren, dan c..m
c.m geregeerd te worden, verkoos IJlI
!Hl ,
op raad van zjjnen
zijnen vorigen onderwijzer, den verfiandigen en befchcibcfchci.
denen FLEURY, den hertog van Bourbon tot eerfien llaatsdicllilar,
llaatsdiennar, die
FLEUR Y'S
echter in 1726 door den eerstgemelden werd opgevolgd. FLEURY'S
hoofddoel was, om den
'5 rijh gcldmiddedCll diep vervallen flaat
naat van 's
V3
len,
Jen,
LOUVOIS,

L 0 D E WijK X~
3 10
len , door fpaarzaamheid, zoo veel mogelijk te herflellen : hij be.
he.
zorgde
~orgde hiertoe aan Frankrijk 7 jaar rust; doch was njet
niet fchrandel'
Cchrandel'
genoe!, om den twist over de bulle Unigenitu$ bij te leggen, Intus.
fehen
fchen fiierf in 1733 AUGUSTUS 11, koning van Polen, welk geval,
daar LODEWI]K zijnen fçllOonvader,
fçhoonvader, den edelen STANISLAUS LESZINS·
XI, gaarne tot opvolger wenschte verkozen te zien, en zich verklaard
had, dat de vrije keuze door geene
geelle buitenlandfcne
buitenlandfche magt zoude gege·
.noord worden, aanleiding gaf, dat KAREL
I{AREL VI met den keurvorst van
noord
$akfe
Sakfe een verbond floot, en de keu7:e des laatllen tot koning van
Polen
Po/en met de wapenen onderfreullde.
onderfreunde. LODEWIJ~ zag
7:ag hier door zijn
plan verijdel"; doch verkreeg Frankrijk bij de vredes-voorwaarden,
in 1736 te rYeenen
rYemen gefloten, voor den uit Dantzig met levensgelevensge·
vaar gevlugten LES
LES ZINS KI
KI ,, het hertogdom LQlh(fringen.
LQthqringen. hetwelk na..
derhand aan het Pranfche
Prnnfche rijk werd afgel1:aan.
Na den dood van keizer KAREL
KAREL VI, in 1740, omtlond
onttlond de Oosten.
Oosten•
rijk[che
FrtJllkrijk, op aandrang van den mar·
.,;jk[che [uccesjie-oorlog,
[uccesfe-oorlog, waarin Frankrijk,
fchalk
fcl!alk BELLEISLE, die hierin eene gunstige gelegenheid meende te
vinden, om de mggt van Oostenrijk te verzwakken, tegen die mOf
genheid, waarmede Engeland verbonden was, partij koos, en voor
Beijeren, l1:reed
fireed I die op de
eenen
eenell bondgenoot, den keurvorst van Beijel'en,
aanfpraak maakte. Deze oorlog duur.
geheeJe
geheele Oost(lnrijkfche monarchie aanrpraak
gunl1:ig, die
de 8 jaar, ~n was in het eerst voor de Franfchen niet gunllig,
inzonderheid veel ter
tcr zee verloren; doch voornamelijk in de laatfte
laalfte
jaren. onder den graaf MORITZ van Sak[e, te land overwinnaars wa.
reil.
ren. De vrede van Aken maakte in 1748 een einde aan dezen on..
regtvanrdigen
regevanrdigen en omftalltkundigen
ontftalltkundigen krijg, Frankrijk kreeg wel zijne
temg ; doch het rijk was geheel uitgeput.
uitgeput, Lo.
verlorene kolonien terug;
DEWIJl{ had in perfoon aan eenige veldtochten deel genomen, en ver.
lI1etz ernftig ziek werd, den bijnaam VUil
vun vee/ge..
wierf, toen hij te lIfetz
liefde
liefde;; maar de liefde der FrrJfJfchen
Frnnfchen was groo~r dan zijne ver.
diensten; want hij maakte zich federt de algemeene achdng
dienstcn;
aehdng meer en
meer onwaardig, verviel tot de grootfte traagheid en zinnelijkheid,
en gaf zich zelven en het geheele rijksbefcuur
rijksbeftuur aan de beruchte mar.
kizinne POMPADOUR
POMPADOUR over. Onder het verkwistend beftuur
beftuur dezer fehan.
fchan..
geldmjjdelen, land. en zeemagt aan.
delijke vrouw moesten 's lands geldmiddelen,
merkelijk lijden, en gingen te gronde; terwijl de natie zelve alle
achting
lichting omtrent den koning en het hof verloor, en fteeds meer en
meer naar verandering wenschte.
wenschte,
In dezen toef
toeftand
tand zag zich Frtmkrijk,
Fral1krijk, in 1754, wegens de forten
aan
Dan de rivier Ohio, in Amerika, in eenen zee-oorlog
zee.oorlog met Engeland
Enge/and
gewikkeld, en nam nog bovendien in het volgende jaar aan den zeven.
jarigen oorlog deel, in welken het zich met Oostenrijk tegen Pruis.
fen vereenigde. De fchralldere KAUNITZ had de trotfche,
trotCche, door PREDERIK II beleedigde POMPADOUR gewonnen, die nu bewerkte, dat
de hertog DE CHOISEUI"
CHOISEUI, , in de plaats van den abt BERNIS, tot bebe.
gevolg. dat in
ln Wimerm.
Wimenn.
tlurend minister benoemd werd, met dat gevolg,
1758
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J758 een
cen nieuw verdrag
\'erdrag met Oostenri/k
OoS/e1u'ijk te Fer[ailles
Per[ailles geflotell
genoten werd,
hetwelk even zoo zeldzaam, als in de gefchiedenis eenig in zijne
Frnnfchet1 leden ter zee en te land groote verliezen;
foort was. De Frnnfchen
zelfs hun krijgsroem daalde, inzonderheid door den nag
/lag bij Rosbnch
Rosbach,9
zoo aanmerkelijk, dat zij zich, na 7 ongelukkige jjaren,
arcn, nog gelukkig mogten achten, dat door CHOISEUL een verdrag met Engeland, te
Fontainebleau in 1762,
J762 , en den eindelijken vrede te PariJs in het
volgende jaar tot fiand gebragt werd, waarbij Canada tOt aan de
Misfifippi,
Misftfippi, de kaap Breton, de eilanden Grenada,
GretJflda, Tabago, St. JTi~
Pincent en Dominique, door FrankriJk, aan de Engelfden
Engelfehen moesten worden afge!l:aan.
afgell:aan. LODEWJJK
LODEWIJK befchouwde dit alles met de groot!l:e
groot!le onverfchilligheid, en genoot
gcnoot weinige onder!l:euning
onderf1:euning door het beroemde
Bourbonfche verdrag, waardoor CHOISEUL, in den laatll:en
Boul'bonfche
laat!len oorlog.
oorlog,
Spanje, Sicilië en Parma, voor altoos, met het Franfche fiaatsbelang
llaatsbelang
hoopte te vereenigen. Na den geëindigden krijg onderfcheidde zich
deze fiaatsdienaar door verfcheidene willekeurige en nutteloze hervormingen, inzonderheid door de verdrijving der jezuiten
jtzztiten in 1764.
1764, en
Corftka in 1769. Ondertusfchen had DU BARRY
het verkrijgen van Corfika
de plaats van POMPADOUR vervangen; zij bewerkte in 1770, in
vereeniging met den kanfelier MAuPEoN,
MAUPEON, zijnen val, en plaatll:e
plaatfie den
hertog van AUQUILLON in zijnen post. Zijn proces gaf aanleiding
aanleiding.It
dat de koning, of liever MAUPEON, in den nacht van den .2ofien
:2oll:en van
Louwm. 1771, door verzegelde kabillets
kabinets orders, de leden van het
parlement
pnrlement uit Parijs verbande: eene onderneming,
onderncming, welke nog geen
koning van Frankrijk ooit voor mogelijk gehouden had. De abt
TERRAl , een waardig tegenbeeld van den kanfelicr MAllPEON,
MAUPEON, en
contrarolleur
comrarolleur der finantien, zoog inmiddels het land uit; terwijl hij
zich zelven een inkomen. van 1,.200,000
1,200,000 livres bezorgde. De achting
voor den koning zonk hoe langer hoe lager, en buiten 's lands ging
PoielI in 1773, zonder Fra1lkrijk
Frankrijk
's rijks aanzien verloren; zoodat Polen
hierin te kennen, verdeeld werd. Eindelijk merf
fiierf LODEWJjK,
LODEWljK, die
tot een volilagen
volOagen niets was gezonken, en noch door huisfelijke ram.
pen, noch door de openbare ellende, noch zelfs door eenen beproefqen aanilag
den
aanOag tegen zijn leven, cot
tOt inkeer was te brengen, in het
bet
jaar 1774,
J774 , aan de kinderziekte, en liet eene fchuld :lchter
achter van
4000 millioen livres. 4000
Ondertusfchen onderging de fiaatkundige
en godsdienstige denkwijze der Frnn[chelJ,
Fran[chm, onder dezen vorst, inzon.
MONTESQUIEU, VOLTAIRE,
VOLTt\lRE, DIDEROT, D' ALEMBIiRT
ALEMBERT en
derheid
lIerheid door MONTESQllIEU,
ROUSSEAU, eene aanmerkelijke verandering, welke zich onder de volvol.
gende regering verder verfpreidde, en ongetwijfeld niet weinig heeft
bijgedragen tot die omwenteling, welke onder dezelve plaats had.
LODEWI]K DE XVI, kleinzoon en opvolger des vorigen, zag in
Oogstm. 1754 het eerfle
eerf1:e daglicht, en huwde in 1770
J770 aan MARIA ANTOJNETTE van Oostenrijk.
TOINETTE
OostetJdjk. Met den besten wil, doch in regeringszagee11 .20
:20
ken geheel onervaren, beklom deze ongelukkige vorst, nog geen
jaar oud, overcenkomfiig
overcenkomll:ig het \'erlangen
yerlangen der 113tie,
natie, die hem den bijllaam
V 4-
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Jlaam
lIaam VUil
van Ie (léfirA (den gewcnschtel!)
gewenschtel!) gaf,
gaf. den Franfcllen
Franfellen troon.
zijus vaders,
vaders. den toenmaligen
toel1maligen Dauphin,
Dauphin. en
De verhevene deugden zijns
het fiil huisfelijk leven zijner moeder, eene Sakfifche prinfes, legden
den grond, dat men van den jongen prins, aan wiens opvoeding niets
gefpaard werd, de be StC verwachtingen v oedde. Dan, na den dood
zijns vaders geraakte hij in handen van onwaardige leermeesters , die
bem met opzet van alles terug hielden, wat tot zijne toekoml1ige
hem
toekomaige
bel1emming
beaemming betrekking had. Zijn hart bleef wel onbedorven; doch
de omwi1<keling van zijn
2ijn verl1and
veraand werd geheel verwaarloosd. Hierbij
kwam nog,
uog, dat de keuze zijner toekoml1ige gade voor hem gans
gansch
eh
niet
niN voordeelig- uitviel, want zij overtrof hem even zeer in vlugheid
van verl1and als in fchranderheid van oordeel, en verkreeg daardoor
op hem eenen invloed, die in het vervolg voor het bel1uur
belluur vlln
van den
finat gevaarlijk werd.
llmlt
LODl~\VIJK
LODl~WIJK XVI, de regering aanvaardende , verkoos eenige verfiandi.
ver{landî.
ge en regtfchapen lIlaIllJelJ
ministers. De gmaf
graaf van MAU.
mannen tot zijne mijlisters.
R~PAS
RI':PAS werd zijn finatsdienaar
l1natsdienaar;; TURGOT plaatlle hij aan het hoofd der
~nantien; de grnaf
graaf DE VERGENNES beftllurde
beftuurde de buitenlandfche
bllÎtenlandfche zaken,
!nantien;
en Muy en SARTINE die van oorlog te land en ter zee; terwijl de
koning zelf in alle deelen het aangenomen ftelfel van fpaarzaamheid
volgde. Het geluk van zijn volk wenfchende, onthief hij hetzelve
van de moeiJelijke heerendienften,
heerendienften. en willekeurige belastingen; her~
{telde
rtelde de parlementen, alhoewel onder zekere bepalingen, in hunne!
hunne
oude regten , en verwierf door dit een en ander het onbepaald ver..
trouwen der natie, hetwelk door zijne deelneming aan den Noord.A
Noord-A..
11Ieri/rafc!mz
11ler;/rofc!mz oorlog, ten
[en behoeve der kolonien, en den daarop gevolgden voordecligen
voordeeligen vrede, nog meer verfterkt werd.
Tot
To[ hiertoe was de inwendige rust nog niet geftoord geworden.
De olltwerpen
ontwerpen van TURGOT vonden bij alle verftandigen bijval;
doch kOllde
konde hij den koning niet bewegen, om den adel, der geestegeesre..
lijkheid en de parlementen, die alles tegen werkten, ftandvastig hee
hoofd te bieden. Zij vereenigden zich tegen den minister, die de
natie aan zijne zijde had, welke hem eehter
echter geenen bijftand , zonder
eenen plaats bekleeder , tegen de bevoorregte Handen
ftanden konde bieden.
toege.
Daar de minderheid der laatl1e de beginfels van TURGOT was toege_
daan, zoo ruide de me erderheid het volk op tegen het edikt tot
vrijftelling
vrijfteIIing van den graanhandel; en er
cr hadden toen reeds tooneelell
plaats, welke die der omwenteling onder het volksbeftuur evenaarden;
doch die, door de amnestie van 17 van llloeim. 1775
J775 gedempt werden.
Kort hierop volgde de kroning des konings, en tegelijk de aanfteI-·
aanftel-·
fing
ling van den edelen, naauwgezetten MALESHERBES
lVIALESHERJlES tot ftaatsdienaar.
Hij was een vriend van TURGOT, en beider gemeenfchappelijke po.
gingen zouden waarfchijnlijk den tegenftand der oude wanorde over.
overwonnen hebben, waartegen in ]776 zes koninklijke bevelfchriften
verCchenen. Dan, ongelukkig- was de nieuwe oorlogsminister , de
verfchenen.
graaf St. OeR.MAlN,
OeR.MA1N, in zjjne
zijne niClIWtl
niCllW(I plans te Sefcreng,
Seftrcng, CIl taste niet
de
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de vooroordeelell, maar den militairen geest, der F1'tI"fchel~ in zijn
hart aan, waarvan het gevolg was,
was. dat de vernietigde of vermin.
corpfen , en de beleedigde militaire adelopenlUk
adel openlijk hun ongenoe·
derde corpfell
de
gen over het nieuwe ftelfel betuigden, hetgeen bovendien bij da
}lOogere
llOogere franden
ftanden zoo zeer gehaat was. LODf.WI)K beDoor
befloot wel in 1776
Justiee zijn gezag te handhaven; çloch de koningin,
door een Lit de Justice
die, zoo als wij boven aanmerkten, haren gemmil in fchranderheid
vooruit was, en bovendien de pracht en het vermaak beminde, volg.
de met MAUREPAS, den heimelijken vijand van TVRGOT, de openbara
omflag en TURGOT moest nu volgen.
kreet. MALESHERBES nam zijn ontllag
ftanden hadden nu de zege behaald; doch de haat
De bevoorregte franden
van den derden ftand, en de wellsch
wellscll der wehneenenden
welmeellenden naar eene ge.
heele hervorming, echter met behoud van den monarchn!en regeringsvorm. werd nu hoe langer hoe grooter.
het hof toe, terwijl de koning,
InttJsfchen
Intusfchen nam de verkwisting bij !tet
ka..
die zich zelf van alle groote uitgaven onthield, dezelve aan de koningin en de prinfen van zijn huis al te ligt inwilligde. Hij betaalde
de fchulden van den graaf ARTOlS : weelde en pracht maakten de
verfchili ende hofhoudingen
hofh oudingen zeer kostbaar; en terwijl de koningin zich
verfchilIende
aan het vermaak overgaf, onderwierp de grillige
griIlige mode alles aan hare luimen. De verwarring in het bef
befcuur
tuur vnn 's rijks geldmiddelen
La..
werd door de geaurige
gedurige afwisfeling van ministers algemeen; doch LoDEWIJK verraadde een~ gevaarlijke zwakheid door
duor hen te ontllaan,
ontGaan,
plans had.
voordat zij hunne, door hem in den beginne goedgekeurde, plnns
goedhartigheid te veel voor
den uitgevoerd. Hierbij zorgde zijne goedharcigheid
de geesteliJken, en fchonk bij, in navolging van zijnen voorganger,
voorganger.
nimmer eenig bisdom of aanzienlijke
annzienlijke prebende :t:m
:t:'lll den burgerftand.
Even onbillijk en nog nadeeliger
nndeeliger was zijne handelwijs omtrent het
uitOuiting, voor den adel
leger, waarbij hij alle militaire rangen, bij uitlluiting,
beO:emde. De derde Hand moest onder dit alles zwijgen; doch zoo
bel1:emde.
veel te meer verbitterde zijn haat tegen de overigen en het hof,
dien men, onbefchroomd, aan den dag legde, toen het beruchte
hals(ilOer, tegen den kardinaal prins van ROHAN, in
pleit, over het hals!ilOcr,
Oogstm. 1785, aanvang nam. Het fchandelijk libel der gebrandmerkte gravin LA MOTTE en haren man verfpreidde de grome lasteringen tegen de koningin, die door het verbitterd volk maar al te
gereed voor waarheid werden aangenomen. De troon daalde door
dit geval merkelijk in aanzien; en het was onder alle deze omftandigfi·
heden,
beden, dat de vreesachtige vorst, door de fchijnredenen van den financie-minister Ci\LONNE
CALONNE overgehaald, den [routen
ftomen ftap
fmp deed, om de
Notabelen bijeen te roepen. Hij opende derzelver vergadering den
~2ften
~20:en van Sprokkelm. 1787 met eene aanfpraak, welke op de ge.
gemoederen geene voordeelige uitwerking had. Het deficit, door CALONNE voor ll!! millioen opgegeven, doch op 140 millioen gefchar,
gefchar.
bragt
bragr dezen ligtzinnigen, verkwistenden
verkwiseenden minister in verdenking, en
hij kreeg zijn olltllag.
olltOag. lIet pnrlemcnt
parlement deed
dc<:d vertoogen tegen twee
nieu...
V 5
nieu
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nieuwe belastingen (timbre et (ubvention
(tlbvention territoriale), en vorderde
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de bijeenroeping der Rijksfcanden, waarover het volk juichte, doch
fidderde. De koning waagde een Lit tie Justiwaarvoor het hof !idderde.
te, en verwees het parlement, toen dit het voor onwettig verklaar.
verklaarde, naar Troyes.
Tl'oyes. Nu was de oorlog tlIsfchen den troon en de nmie
natie
verklaard. De monarch zelf legde, in de bezuinigende bepalingen omtrent de huishouding van het hof, eene laakbare toegeeflijkheid aan
den dag. De partij van ORJ.EA;<g
ORJ.EAi<g werkte heimelijk en openlijk den
minister DE BRIENE tegen, en de ftappen van bèide partijen werden
{leeds
fleeds geweldiger, zoodat in Bretagne, in Hooim. 1787, de adel,
en de officieren van het regiment Basfigny, het waagden, om het
eerst de wapenen tegen den koning op te vatten.
vanen. Zelfs de geestegeeste.
Jijkheid vorderde, met vrij wat aandrang, de bijeenkomst der fian.
flanden. De BRIENE werd door NECKER in 1788 opgevolgd, die waande
alles te zullen redden, terwijl hij alles op het fpel zettede. De koning
{lond
flond den derden fiand eene dubbelde vertegenwoordiging toe , zoo
dat hij met de beide overige !landen
flanden gelijk fiond.
Bij dezen !l:aat
fiaat van zaken kwam de rijksdag, die den troon der
DOURBONS omverwierp, op den 5 van Bloeim. 1789, bijeen. De
1l0uRBoNs
koning fiond, te midden der onderfcheidene partijen, van allen verlaten, geheel op zich zelven. Hij bedoelde, met eenen redelijken
redeJijken
wil, alleen het algemeen welzijn; terwijl alles rondom hem wan.
wankelde. De volkspartij baatte hem als koning, en de uitgewekenen,
en de in Frankrijk terug geblevene aristokraten, hielden hem onbe.
fiaat bereidwillig de
kwaam voor de regering. Hij zelf bragt den !l:aat
grootae
grootfie offers, zelfs het afdanken zijner lijfwacht, waardoor hij zich
zicn
zelven
zei
ven in gevaar fielde. Dan, de teerling was geworpen, en de
dagen van 11,
Il, I2
U en 14 van Hooim. 1789; den nacht van den 4
van Oogstm. en de gruwelijke 5 en 6 van Wijnm., met zijne daarop
Zomerm, 1791, waardoor hij het plan
gevolgde vlugt op 21 van Zomerm.
van BOULLÉ ter zijner redding zelf vernietigde, en tevens door zij2ijne onderdanen het openbaar gene achtergelatene verkllll'ing aan zijne
voelen tegen zich in her harnas joeg; voorts de aanneming der concon.
llitutie, welke hem onfchendbaar verklaarde, op 14 van Herfstm. daar.
aan volgende; de aanval van het graauw op zijn paleis in Zomerm. van
bet volgende jaar; het gebeurde op den 10 van Oogsm. daarna, en
eindelijk zijn fcllilndelijk
fch.1odelijk pleit geding, waarbij hij, boven zijn ongeluIt
ongelnk
verheveu, met waardigheid en tegenwoordigheid van geest, op de
lege:l
lege:t hem ingebragte befchuldigingen antwoordde - alle deze too.
neelen waren de gevolgen der rampzaligfte partijwoede , en behoo.
behoo..
ren tot de gefchiedenis der Franfche
Fnmfche omwenteling. Ondertusfchen
Ondercusfchen
vertoonde de koning onder dit alles eenen moed en !l:erkte
flerkte van geest,
welke men voorheen in hem niet gekend had. Als gevangene van
de gemeente van Parijs
Pal-ijs in den tempel, weigerde men hem papier,
papier t
peil
pen en inkt. Hij hield zich gewoonlijk met het onderwijs van zijnen
uen zoon en de lektuur bezig; verkoo5 de Latijnfche fchrijvers
bo.
ba-
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laatfie taal hij alleen reisbefcbriJvingen
reisbeCchriJvingen
boven de Franfche, in welke laatfle
eindelijk, door cene
eene meerderheid VRn
van geringe fiernlas, en werd eindelijk.
men, door de nationale conventie, ter dood veroordeeld. Zijn be.
baten, "'ien
wien
roep op de natie mogt den ongelukkigen vorst niets baten.
llitftel vnn 3 dagen, om zich ter
men zelf. het verzoek van een llitf1:el
dood te bereiden.
bereiden, volfirekt
volftrekt weigerde. LODEWIJK
LODEWIJ" onderging zijn von·
~Ifien van
vnn Louwm. 1793.
1793, in de nabijheid van zijn voornis, den ~Iflen
paleis, in
in· het 39fie jaar zijns levens.
levens, met den moed en de gemalig paleis.
latenheid eens vromen Christen. Zijn lijk werd op het Magdalenera
Porijs begraven, waartoe de advokaat DECLOSEAUX die
kerkhof te Parijs
plaats gej{ocht
gekocht had. Hij befchermde zijn overfchot
overCcho[ en dat zijnf'r
zijner ge.
pla:lts
ontving van
malinne, die naderhand aan zijne zijde gezet werd, en omving
den tegenwoordigen
tegenwoordigell koning LODEWIJK XVIII.
XVIII, ten loon voor zijne
getrouwheid.
getrouwheid, de MichaëIis-orde,
Michaëlis-orde, met een jaargeld, dat op zijne beide dochters verviel; alsmede van de hertogin van ANGOULEME de
overCchot op den 18
beeldtenisl'en harer opgeofferde ouders, wier overfchot
ISI5, onder het in acht nemen van de vereisch_
en 19 van Louwm. IBIS,
formllliteiten, opgedolven.
opgedolven, en naar St.
Sf. Det1ys.
Dmys, in het koninklijk
te formaliteiten.
graf, werd overgevoerd.
LOm. Eene tamelijk groote en wel gebouwde fiad, in het gou.
LODI.
1/1iIo011 , aan de Adda gelegen, en tot het Lombnrdisçk
Lombardisck
vernement 111i1aal1.
I'enetiaonsçh koningrijk behoorende. Zij heeft 8 voorfteden
voorHeden ,• een kol'enetifltlns.h
collegie en andere nuttige inrigtingen; 17,800 inwoners; een
ninklijk coJlegie
fierk flot.
flot, en de merkwaardige
merkwnardige brug, die 1000 vademen lang is, en
flerk
vervllardigt er de.de.· zoo gehet eerst NAPOLEON leerde kennen. Men vervaardigt
Parmef.'lllnkaas, die voor de beste van geheel Itnlt'ë
Italië gehou.
gehou..
noemde Parmef.'lankaas,
wordt; ook is er de onechte porceleinporcelein.. en fayence-fabrijk zeer
den word~;
beroemd. In de nabijheid dezer fiad viel in J796 de vermaarde
veldflag tusfchen
tusCchen de Franfçhen
Fronfçhen en Oostenrijkers voor, waarbij de
eerllen, onder hunnen veldoverfien BUONAPARTE, en aangevoerd
door BER
BERTHIER,
MAssENA, LANNES, A
AUGEREAU.
kUDTHIER, MASSENA,
UGEREA U. en andere kunlantften, na eenen dapperen tegenfialld,
tegenfiand,
dige bevelhebbers, op de lantfien,
eene vo!komene
volkomene overwinning behaalden,
behaalden.
fterkte in den Bommelerweerd.
Bommelerweerd, waar de
LOEVENSTEIN. Eene fierkte
Maos en Waal
Waol in een loopen, en de firoom
Maas
ftroom den naam van Menve
ontvangt. Zij werd in 1570 door HERMAN DE RUITER,
RUITER. een osfenkooper uit 's Hertogenbosch,
Hertogenhoseh, van de Spoonfchen,
SpatJnfchen, bij verrasfing geno.
geno.~ jaar later weder veroverd.
men; door dezen weder hernomen; doch !2
Zij is algemeen als fiaatsgevangenis
ftaatsgevangenis bekend, in welke Hu GO DE'
GROOT, HOOGERBEET5, }ACOB DE WIT en anderen moesten zuchreJf.
LÖFFLER. (JOSI.~S FRIEt>ERICH
FRIEDERICH CHRISTIAN) Een der voortreffelijkfie
treIfelijkfie en verlichtll:e godgeleerden van onzen tijd, die in 1752
te Soolfe1d
SatJlfe1d geboren werd. In 1769 begaf hij zich naar de univer(j ..
teit te Halle,
SEl\1LER bekend werd,
Hal/e, w~ar
wnar hij met NOSSELT en·
en -SEl\1LER
werd ~
en tot 1774 vertoefde, wanneer hij naar Berlijn reisde, en door de
vriendfchap van TELLP.:R
TeLLER als opvoeder in het huis eens aaizienlijkea
koop-
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koopmans geplaatst wçrd. Nadat hij in 1777 de plaats eens predi
kams bij de hofgeregts-kerk te Berlijn
Berltin aanvaard, en in het volgende
Deijerfchen fuccesfie-oorlog had bUgewoond,
iaar als veldprediker den 13eijerfchen
I-Ioogleer.
~ag hij eindelijk aan zijn verlangen voldaan, en werd tot Hoogle:?r~
Fral1kfort aan de Odc/'
Oder aangefceld.
aar, en teven. tot predikant te Frankfort
las hij voornamelijk de kerkelijke gefchiedenis cn
en uitlegkunde;
Hier Jas
doch gaf ook onderwijs in de ongewijde fchrijvers. De veranderinFREDERIK I1, in zaken van gods.
gen voorziende, welke de dood van FREDERIK
dienst, zoude te weeg brengen, befl:oot hij, in 1787, het beroep naar
Cotha als generaal-fuper-imendent te aanvaarden, welken belangrijbelungrijten post hij dan ook rot
tut aan zijnen dood. iu
in Sprokkelm. 1816.
voorgevallen, bekleedde. LÖFFLER heeft als een kundig godgclèerde
godgelçerde
en onpartijdig onderzoeker, door zijne fchriften, zijne pogingen ter
tef
Imrgerlland, door nieuwe leerboeken ter onderbefchaving van den pnrgerlland,
Handen, en ter verlichting zijner tijdgenooten,
tijdgenooten ,
wijzing der lagere ftanden,
gefricht, en met roem gearbeid. Zijne verzamelingen van
zeer veel nut ge!licht,
Leerredllllen,
Leerredenen, in 8 onderfcheidene afdec1ingen
afdeelingen ver[chenen,
verfchenen, kenmer2;ijne zuivere, klare en geregelde manier van voordragt , en 011011.
ken ~ijne
der de gelegenheids-redevoeringen zijn voorbeelden der na:mwkenrig.
naauwkeurig.
menfchen- en wereldkennis;
wereldkellllis; tenviJl
tenvijl zijn voortreffelijk gekozen
g::kozell
fee menfchen~
Le(ebuch fiir StadStad. und Lrmd[chu/en,
Lrmd[chulen, met regt,
rçgt, onder zijnen laarften
laarftcn
verdienstelijk en arbeid mag geteld worden.
verdienstelijken
LOGARITHlVIEN. Zijn kunstgetallen, welke men gebrtlik~,
gebruikt, om de
da
berekening in getallen te vereenvoudigen. Zij ont[taan.
ontüaan. wanneer men
bet een of ander getal, b.
b, v. 2, achtereenvolgende, eenige maal me~
zich z~lven vermenigvuldigt, waardoor eene rij van producten ont.
tiaat van 2, 4, 8,
8 , 16, 32 , 64, 128,
1!)8, !lS6
256 enz., en nu is het gefiaat
tal. heçwelk al1ntoollt, hoeveel maal het grondtal twee me~
met de eenheid vermenigvuldigd is, om een der producten VOOrt
voort te brengen,
brengen.
de Logarithme van dat product, zoodat I. de Logarithme is van 2;
~ van 4; 3 van 8; 4 van 16; en 8 de Logarithme van !lS6. Stelt
1111 eene zoodanige
zoodanjge rij van getallen met derzelver Logarichmen
Logarithmen
men nu
elkander , als:
onder eikfInder
2048. 4096.
Getallen
2. 4. 8. 16. 32. 64.
64' 128. 256. 512 1024 !l04B.
Logarithme I1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 Jl
12
dan ziet men, dat de fom der Logarithmen van twee getallen de
Logarithme is van qerzelver product. B. v. men vraagt naar
nl)ar het
product van 1.28
1.28 maal 32, zoo is de Logarithme van 128
128 hee
het getal 7
32 is 5, dus 5
4096~
7
12 zijnde de Logarithmen van 40963
en van 32
1l%00
aZOO is 32 X 128
4096 , waardoor dus de vermenigvuldiging
wordt uitgewonnen. Even zoo is het met de deeling gelegen. Vcr.
Vermen. b. v.,
v •• het quotient van ~048.
$l04S. gedeeld door 64, zoo
kiest men,
getallcn van elkander af, wanwalltrekt men de twee Logarithmen dier getallen
neer I l - 6
5 de Logarithme van het begeerde quocient
qnotient is ,
Z~t 8
mcn een
32 als hebbende 5 tOt Logarithme. Wil men
dus is !2,~~8
getal in ene gegevene magt verheffen, zoo vCIlUenigvuldigt men de
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magt. en dus is de
Logarithme van het getal met den exponent der mugt.
Lognrithme
:;de magt van 16 gelijk aan 4096, want de Log'3rithme
Logarithme 4 van het getal
16 driemaal genomen, geeft 12, zijnde de Logarithme van 4096. Ein.
Wan_
delijk gefchiedt de worteltrekking door middel van Logarithmen. Wanneer men de Logarithme van het getal, door den exponent des wortels,
deelt, zoo is de derde magts-wortel uit 512 gelijk aan 8, want, de
gedeeld ,geeft
Logarithme van 512, zijnde 9, door 3:; gedeeld,
geeft 3, waarvan ilij
het gewl is. Men ziet dus, dat de LogarithmGn
Logarithm~n de berekeningen in
getalililn
gecall(i'n aanmerkelijk verkort.
Logarith.
Twee zoodanige overeenfl:emmende reekfan worden een Logarithmisch-fl:elfel genoemd; en daar in de bovenfl:aande het grondtal 2
naar willekeur genOmen
genomen is, zoo volgt hieruit, dat men een oneindig
verlchillende Lognrithmifche 11elfels
fielfels vormen kan. Het meest
aantal vcrlchillende
heeft,
in gebruik zijnde is het Brigfche, hetwelk 10 tot grondtal heen,
en waarvan dus de reekfeu
reekfen in de volgende ord~
orde voortloop
voortloopen.
eu
en.
IOCOO
10COO
1000
100000
10
100
1
2
3
4
5
De Logarithme der tusfchen 10 en 100, 100 en 1000 enz. liggeneelle zoogezoogt'.
de getaDen nu berekend zijnde, verkrijgt men daardoor eene
welke in de wiskunde van oneindig veel
noemde Logarithmifche tafel, well,e
gebruik, en in den handel nog te weinig bekend is.
LOGICA. (Zie: REDENEER-KUNDE.)
LOGOGR YPH,
YPI-I , woordcn-raadfel, verfchilt
verCchilt alleen daardoor van de
Charade (Zie aldaar) j dat men lJiet, zoo als in deze, de ()plos.
oplosIÎng van het raadfel
raadCel achter afzonderlijke
arzonderlijke lettergrepen verbergt; maar ve~l
veel
!Ïng
bij voeging of verzetting van enkele letters,
eer, door wegneming, bijvoeging
verfchillende zaken in een woord oplost.
verrchillende
LOIRE. (De) Eene groote rivier in Frankrijk, welke in eenen
Se!'elmes. GCl'bier
Gel'bier Ie Sm11- genoemd, in het departement
berg der Se!'emJes.
omCpringt; beneden Nantes, in Bretagne, zich in de
der Ardeche, omfpringt;
cn in hare lengte 90 mijlen doorloopt. Offchoon Io:r
ar
zee ontlast, en
vele drooge plaatfen in gevonden worden, is zij nogthans voor groote
te koopvaardij-fchepen tot Nontes,
Not/tes, voor kleinere tot Brial'e,
Briare, en
voor geringere fchepen tot Rcanne
Rconne bevaarbaar. Dij
Bij de nieuwe ver·voor
deeling van Frankrijk, na de omwenteling, zijn de 3 departementen,
de Loire, de Opper- en Ncc/cr-Loire,
Ncdcr-Loire, naar haar genoemd.
LOLLI.
LOLL I. (ANTONIO)
(ANTON! 0) Een beroemd viool-fpeler, in 1728 te BerBel'.
{;a1l1o geboren, waar hij van 1762 tot
tOt 1773 den post van kapelmeeskapelmees.gama
ter, bij den toellmaligen
toenmaligen hertog van WUl'temberg,
Wurtemberg, bekleedde. VerRusland vertrokken zijnde, behaagde hier zijn kunstvervolgens naar Ruslaud
KATHARINA 11 dermate, dat zij hem eene viool ten ge,..
gemogen aan KATIlARINA
fchenke gaf, waarop door hare eigen hand dit gefchreven fiond
flond : dede.
ze Yiool,
viool, door KATHARINA'S hand ver!'oardigd,
yen'oordigd, is YOOI"
voor den ouyerge.
onverge.
lijkm
lijken LOLLI bef/emd.
beflcmd. In 1785 deed hij eene reis naar Frankri;"k,
FrankriJk,
Engeland en Spal1je,
Spanje. en keerde vervolgens in 1789 naar Italië terug,
68fic jaar zijns ollderdoms,
ollderdoms.
waar hij in 1794 te Napels, in het 6811c
ftierf.
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KONINGRI]K.
fiiert:
fiierf. De vaardigheid, welke hij op zijn fpeeltuig
Cpeeltuig verworven had.
had t
wekte aller verbazing, zoodat men hem gewoonlijk den muzifkalen
muzijkalm
IlIchtfPriJ1ger noemde. Hij heeft verfGheidene concerten en
in quartec.
quartete
luehtJPril1ger
handCchrifc nagelaten.
ten in handfchrift
LOMBARDISCH, VENETIAANSCH
VEN~TIAANSCH I{ONIN'GRIJK,
I{ONINGRIJK. Door
de krijgsgebeurtenisCen
krijgsgebeurtenisfen , in 1813 en 1814, werd Oostenrifk
Oostenrijk in het
bezit gefield van het voormalig Venetiaansch gebied in Italië, van
het hertogdom Milaan, het landCchap
landfchap Pelklin,
Félklin, en de graafCchap.
graaffchappen Cleve en Bormlo.
Bormio. Alle deze landen,
landen , grenzende ten Oosten
aan de Adriati[che-zee
.ddriatifche-zee en lIIyrie,
fltyrie, ten Noorden aan Tyrot
Tyrol en ZJllitfer
Zwitfer ...
land, ten Westen aan SQrdinie,
Sardinie, en ten Zuiden aan ParmQ,
Parma, lJ-frJdena
]}!rldena f~
en het paufelijk gebied - werden door het patent van 1 van Gras'"
maand 1815, tm
tot het Lombardisen-Yenetiaansch
Lombardisch-Pénetiatlnséh koningrifk
konil1griik verheven,
en onder het wapen en de titulatuur van den keizer gebragt. De
eenen
en onderkoning aan het hoofd, vertegenwoordivertegenwoordi..
regering is, met een
gend, en het rijk bevat, op eene uitgeflrektheid
uitgefirektheid van 330 vierkante
mijlen, 4,104,800 bewoners. Het land is, met uitzondering der aan
Zwitferland, Tyl"ot
Tyrol en lIIyrie grenzende landen, groocendeels
grootendeels vlak, en,
Zwitfer/and,
bij uitfiek vruchtbaar; doeh
doch vindt men cr
er ook veel moerasfige grond.
De Po, de Tesfino,
AddQ, 1I1lncio,
Tesjino, .ddda,
lI/indo, de Etsch
Etseh enz. doorfl:roomen
doorfiroomen het..
zelve, en maken het verier gemakkelijk. De luchtHreek
luchtilreek is er meest
meest-..
al gezond; behalve in de moerasfige fireken, en die, waar de rijst
verbouwd wordt. Dit artikel is het gewigtigst
gewigdgst voortbrengCel
voortbrengfel van den
landbouw, en maakt een zeer belangrijk deel van den uitvoer uit.
Ook tarwe en mais worden hier
bier in overvloed geteeld, gelijk ook
-rogge, gerst en hIlIsvruchten
hulsvruchten ; doch worden de laatfie
laatfl:e minder ge.
1'ogge,
wonnen.
WOlJnen. Voor het
her overige levert het plantenrijk vlas, hennep,
hennep.
velerlei foorten
Coorten van geneeskundige kruiden, tttinvruchten, inzonderartifchokken , meloenen, ooft, amandelen,
heid artiCchokken,
amandelen. vijgen, faffraan;
voorts zeer veel olie, rozijnen, en een
eenen
en rijken voorraad van wijn
zjjde op. Ook de bosfchen zijn er van veel belang, ofTehooll
ofTchooll
en zijde
het op vele plaatfen aan hout mangelt. Daar de weilanden tamelijk
verwaarloosd worden, door dien men zich meest op den graanbouw
toelegt. zoo is de vee-, fehapenfchapen- en zwijnen teelt, hier van weinig
toelegt,
naat het, inzonderheid in Lombardije,
belang. Beter fraat
Lomhardije • met de paar
pa:rr..
den·
den- en muil-ezel-fokkerij; gelijk ook met de bijenteelt, die veel
gevogelte heeft men geen gebrek,
gebrek 1 maar wel
voordeel ople\'ert. Aan gcvo:;elte
aan wild. De rivieren, meeren en de zee bevatten uitmuntende ViL
vis..
fehen,
fchen, en het delffl:offelijk
delffl:olfelijk rijk levert goud, zilver, ijzer, koper,
koper.
aluin, vitriool, arfenik,
arCenik, kwikzilver, mastik,
mastik , porceleinaarde , marmer,
jaspis. granaten, copaCen,
copafen, fliJp/lijp- en moJenfieenen,
albast, kristallen, jaspis,
kalk en zout op. De voornaam[le
voornaamfl:e voortbrengCels
voonbrcngrels van ltunstvlijt zijn
goudgoud-., zilver, mesfing..
mesfing.. en koperwaret~,
koperwarel~, glas.
glas, wijnfieen, lak;
lak, fiaaI,
fiaal,
was-kaarren,
was-kaan
en , zeep, papier. tapijten, kanten,
kamen, linnen- en zijden Hoffen, leder,
Ieder. enz. De handel is, in weenvil
weerwil van het verval, in den
laatllen tijd van groot belang. De uitvoer van alle de opgenoemde
laatfien
lil'·
at'·
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artikelen overtreft verre den invoer, en de inkomsten des rijks wor_
den een
ten min{le op 20
20 mill. Weener guldens gefchat. Het land is in
twee gouvernementen, Mi/ad1)
MikldtJ en J7enetië.
Venetië, die beide gelijknamige hoofden hebben en weder in legatien gefplitst zijn, verdeeld.
LOMONOSSOW (MIGHAlLO W.'IISILIWlTSCH)
WAISILIWlTSCH) Een beroemd
Rusfisch dichter en gefchiedfchrijver,
gefchiedfehrijver, in 1711 geboren, en in 1765
ge{lorven,
gef1:orven, van
Van wien
wicn het bekend is, dat hij op zijn~
zijne reis van ft1arhurg naar RtlSland , over Hol/and,
Holland, door Pruisfifche wervers opgeligt
en naar Wezel gebrngt werd; doch kort daarna omlilapte,
omfilaptC, en in zijn
vaderland
vaderland· gelukkig terug keerde. Hij verwierf ten aanzien der Rusfifche taal zeer vele verdiensten: zijne proza onderfcheidt zich door
naauwkeurigheid en welluidendheid, en zijne dicht{lukken,
dicht!l:ukken, inzonder.
,'oder der nieuwe
heid zijne Iyrifche, hebben hem den naam van l'I1der
RusJI(che
Rusû(che dichtkunde doen verwerven. Ondertusfchen
OndertUsfchen heeft hij ook uitmuntende
muntende epifche, dramadfche en epigrammatifche gedichten geleverd.
LONDEN. De hoofd!lad
hoofd!l:l\d des Britfchen rijks, en de grootile
grootf1:e [cad
Jn Europa, ligt in het graaffchap Middlefex, aan de beide zijden
van de Tlzeems; ftrekt zich 3 uur in de lengte en I uur in de
breedte uit , en befiaat
bellaat uit deze voorname
VOorname deel en , als: het ei.
genIijk Londen , door de EngeIfchen de City
CitJ genoemd, en dat
!l:ad uitmaakt; uit Westmlln(!er,
Westmllnfler, of, om
het Oostelijk gedeelte der ilad
juister te fpreken, uit de Westzijde der ilad,
ftad, waarvan WeS/11I11n.
We3l111l1n.
fier flechts
ilechts een kleine gedeelte uitmaakt, en eindelijk uit SOli/kSouth.
wark.
!Vork. Zij heeft eene uitmuntende haven , is de groot{le koopflad
ftad der wereld, en telt 1,200,000 inwoners, waaronder zich 30,000
mode kramers , 26,000 kleermakers, 600 kunstenaars, waarvan de
helft plaatfnijders, en 12,000 nachtwachts bevinden. H
et eigenlijk
Het
gezegde Londen, of de City.
City, vormt met het Westelijk gedeelte
der !l:ad;
flad; zoo wel ten aanzien der huizen, als derzelver bewoners, een
in het oog loopend contrast. De huizen in de City. groocendeels
grootendeels
] 3,400 huizen.
na den verfchrikkelijken brand van 1666 (waarbij 13,400
huizen, 87
onregelkerken en 26 hospitalen vernield werden) opgebouwd, zijn onregel~
matig, ongefchikt, en liggen in Daauwe
naauwe flraten;
firaten; terwijl Westmunfier,
Westmunfler,
daarentegen, meestal
mt'estal fierlijke huizen en prachtige pleinen bevat, de
zetel van het hof, en de verblijfplaats vlm de grooten en aanzienlijken is; welk een en ander, ten aanzien der zeden, een aanmer
aanmer~..
kelijk verfchil, tusfchen deze beide deelen der Had oplevert.
be-..
Onder de groote openbare
openbáre gebouwen van Londen, of de City, be
eerfle 203 voet lang en
hooren de b~urs en de bank, waarvan de eerfie
171 breed, en de laat{le
uit {lek prachtig is. In de nabijheid dezer
laat!l:e bij uit!l:ek
gebouwen zijn vele koffijhuizen, waarin veel handel gedreven wordt;
het postkantoor; de huizen van verzekering; het paleis van den lord
eerflen magifiraatsperfoon);
magiilraatsperfoon); de huizen der Oost.
OoSt. Indifche
Major (of eerfien
handel-maatfcbappijen; die van genoegzaam alle bankiers
en andere handel-maatfchappijen;
City merkwaardig: de voortreffelijke water.
waterenz. Voorts zijn in de Cfty
omfireeks de Londenfche
Londenfcbe brug , (die 800 voet lang en 30
leiding om!l:reeks
breed
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frad uit de Theems van water voorzien WOl'dt t
breed is) waardoor de 1100
de Paulus-kerk, welke eene lengte van 600 en
cn de breedte van 130
voet heefe, en met eenen
een en prachtigen koepel verlierd is; de Tower,
een oud kasteel,
ka~tecl, dat in zijnen omtrek onder[cheidene !lraten
llraten,, eene kerk, magazijnen, tuighuizen, de munt, 's rijks
tijks archiven en
kleinnodien
kleinnadien bevat, en tevens tOt
tot fene
eene !laatsgevangenis
llaacsgevangenis dient; alsmealsme.
de het lledlam-hospitaalvoor
Dedlam-hospitaalvoor krankzinnigen, en
cn een gebouw voor
wetenfchappen.
de akademie van wetenfchappcn.
In het Westelijk gedeelte der frad,
flad, of Weumtmjler,
WestmlltJjler, geheel van
de City afgezonderd, verdienen inzonderheid opmerking: het paleis
van St. James, waar de koning zijn verblijf houdt, een oud, onregelmatig gebouw; de Westmunfler-abtdif, of kerk, in den Gotthi.
Ootthi.
fchen finaak gevormd, alwaar de koningen begraven worden, die
met een groot
groOt aantal gedenkl1:ukken
gedenkllukken van beroemde mannen, als NEWTON, SHAKESPEARE, GOLDS}UTH,
OOLDS}IITH, HANDEL enz. pronkt, en met prach.
tig ge[childerde glazlm
glaz~n verfierd is; de Westmunfler-hal,
Westmunfler.ha!, alwaar het
hooge geregtshof vergaderd; het parlememshuis, een oud flecht
l1echt ge.
voet Jllng
bouw; de groote en prachtige Westl11unjler-brug, 1223 Voet
bl'eed, die voor omtrent 30 jaar voltooid werd, en 150.000
en 44 bl'eed.
pond fr. gekost heeft; de BlackfritJrs-brug,
Blackfriars-brug, welke later gebouwd is.
en deze nog in pracht en lierlijkheid
fierlijkheid overtreft; de Londe/Jfche-brug;
die 800
800 voet lang en 30 breed is; de Soutwark-bl'ug,
SoutU'ark-brug, 800
8eo voet
Voet lang;
waarvan de middel!1e
middeille boog 240 voet wijd,
wijd; en van gegoten ijzer is ;i
benevens de Waterloobrug, eerst onlang3 gebouwd: voorts ver[cheide.
Ile,
ne, in eenen voortretTelijken
voortretFelijken fi1l3ak
finaak gebouwde, kerken voor allerlei
gezindheden; een aantal uitmuntende pleinen, waaronder dat van
Grosl'cnor-sqllare, met het ftandbeeld
ilandbeeld van GEORGE, I. bijzonder uitGrosl'enor-stjuare,
mUnt, en die veelal tot
munt,
wt wandelplaat[en
wundelplaat[en zijn ingerigt; het prachtig paleis der koningin;
kouingin ; Buckillghams-houfe,
BlIckillghams.hotlfe~ het paleis der koningin, hetwelk
ook de koning bewoont; Carleton-hollfe,
Carleton-hou!e, dat van den prins van Wallis;
Wa/lis;
SOl1llJlerfets.hoz:fe,
SOI1l/llerfets.holtfe, door de natie gebouwd, en waarin zich de ko~
ninklijke akademie der kunsten bevindt; de fchouwburgen van CoCo ...
ventgarden, Drurylane,
DrurylfJne, (de aanzienlijklle in Londen) en het Opera.
hl4is
h14is te HaYlnarlret:
Haymar/ret: verder het prachtige Pantheon,
Pantheon f waarin conrijke f
certen, danspartijen en maskeraden gehouden worden, en eene rijke,
in een [choon gebouw bijeen gebragte, verzameling van kunst!1uk.
kunstlluk.
ken, [chatbare
Cchatbare oud- en zeldzaamheden b~vattende;
b\!vattende; gevonden wordt,
welke niet hIng geleden, met het uitmuntend kabinet van den beroem1-IA~llLTON is verrijkt geworden, en waarin eene boeke~
den ridder lL"MILTON
rij van 15°,000 banden, en 60,000 manurcripten
manu[cripten gevonden wordt 2
voortrelfdijke verzameling van munten en gedenkpenningedenkpennin.
wijders de voonrelfdijke
gen van HUNTER ; het kabinet van Natuurlijke historie van den ridder ASHTON LEVER, inzonderheid een oneindig aantal van vogelen
bevattende, en eindelijk, om geene meerdere merkwaardigheden op te
noemen, het Vondelings!mis, het Hospitaal voor zieken, dat de
fchoonfie inrigting in geheel Engeland is, benevcns
benevens vcle
vele andere lief..

da.
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dadige en nuttige inrigtingen. In SoUthW01'k, in het graaffchap Sur" , is bijzonder merkwaardig de gevangenis de /{il1gshenck,
/{i17gsbenck, voor
fchuldenaars bellemd, welke eene menigte woonhuizen bevat, Waarwaarin de gevangenen alle gemak en vrijheid genieten, zoodat zij fom.
tijds hunne familie bij zich hebben, en zelfs danspartijen en concerten geven.
fiad vindt men, onder anderen, het
Eene Engelfche mijl van de fl:ad
beroemde RI11nzlagl
Ralnzlagl1 , een tuin, waarin een verbazend groote prachis. in welke dagelijks,
dagelijks. behalve 's zondags, Van Gras. toe
toc
tige Salon is,
COllv2rten gegeven worden, en !Z mijlen van de
Hooilll.
Hooim. luisterrijke conv~rten
Westmun(ler-brug
Il'ésI111un(ler-brug den vermaarden tuin te fTauxha!, een fraai dorp
:lan
Aan den oever van de Thee/IJS,
Theems, waar hetzelfde, met uitzondering van
genoemden dag, van Bloei. tot Oogstm. plaats heeft. Londen is, in
de laatfl:e 30 jaar door meer dan 30,000 nieuwe
nieuwe.J fraaije, doch niet
in den fmaak van paleizen (die men hier weinig ontmoet) gebouwde
huizen vergroot geworden. Jammer is het, dat zelfs de fraaWe
fraaUl:e gege.
bouwen, door den damp der llecnkolell,
fieenkolen, hun uitwendig fchoon
niet lang behouden.
Men vindt in Londen een groot aantal fabrijken,
f:'lbrijken, vooral in zijde, met
10,000 weefgetouwen,
weefgetouwen. waarvan in 1816 meer dan de helft ftilllonftiI !londen. De bierbrouwerijen van Porter en Ale zijn zeer belangrijk: die
Whitebreads houdt alleen dagelijks 200 werklieden en 80 paar.
van Whiteóreads
den aan den gang, en levert jaarlijks 200,000 vaten Porter. Londen
drijft eenen zeer aanzienlijken handel ter zee; de ftad zelve bezit:
bezit
meer dan 5,000 fchepen, en jaarlijks komen er 15,000 binnen. In
1815 bedroeg de in- en uitvoer meer dan 60 millioen p. ft., en de
tol, welke deze ftad
fiad alleen aan de regering betaalt, meer dan 6 milfiad aangelegde dokken
lioen. Zeer merkwaardig zijn ook de bij de ftad
genoorfchap
ten behoeve van den West-Indifchen handel, die door een genootfchap
zijn aangelegd, en 600,000 p. ft.
fi. gekost hebben. Deze, door kunst
gemaakte, haven ligt tegen over Greenwich,
Greellwich, en beftaat uit :2 verbazende groote kommen (basfins)
( basfins) , waarvan de grootfl:e tllsfchen
cus[chen de
!l en 300 fchepen bevatten kan, en die met fchooue
fchoone breede kaaijen,
en prachtige magazijnen omgeven zijn.
ingewand. hetwelk in de borstholte der
LONG (De) is dat ingewand,
dieren ligt befloten, en tot de ademhaling beflemd
befl:emd is. Ieder levend
dier behoeft den invloed der dampkringslucht tot onderhouding van
zijn leven ; en van hier, dat bij allen bijzondere werktuigen tot opver[preiding in het binnenfl:e
billnenfie des ligchaams,
Iigchaams.
neming der lucht, en hare verfpreiding
voorhanden en daartoe ingerigt zijn. Deze werktuigen zijn echter,
ver[chillende dierfoorten
dierfoortcn,, naar humne trapswijze ontwikkeling,
bij de verfchilIende
infckten de luchtbuisjes •, bij
zeer onderfcheiden. Dus zijn bij de illfekten
be!1emd. Bij amphibiën
2mphibiën
de visfchen de kieuwen tot dit oogmerk bellemd.
eener afgezonderde Long;
vertoont zich reeds de eigenlijke vorming eencr
dierfoorten,, vogels en zoo~dieren,
zoof(dieren, zoo
doch bij de volkomener dierfoorten
als bij de menfchen, komt zij eerst zeer duidelijk voor den dag. Het
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longllclfel
longftelfel is ze1fs
zeifs bij dc
de vogelcn
vogelen het uitgefirektite;
uitgefirektftc; de
dc borstholte
borstholtc is
bij dcze
deze dieren, in evenredigheid van het ondcrlijf,
onderlijf, veel grooter ;';
de luchtcellen loopen zelfs tot in
iu het laat!1:e
laatf1:e rondom dc
de maag, de
lever,
levcr, het hart, en de grootcre
groowre vaten, zelfs in de ttlsfchenruimtcn
ttlsfehenruimtcll
der fpieren, tot in de buisjcs
buisjes der hol!e
holle beenderen vOOrt. Bij de
zoogdieren is het Long!1elfel meer bepaald en in de borstholte befloten. Bij den mensch
menseh is de binnen de borstholte beOotene Long
in twee helften verdeeld, zoodat men iedcre
iedere helft als eene bijzonbefchouwen, waarvan de regter iets grooter,
graoter, en uit
dere Long kan beCchouwen,
zamengel1eld, daar dc
de linke~.
drie kwabben is zamenge!1eld,
linke~, met deszelfs grootfl:e
grootfte
gedeelte naar de linker holligheid der borst uitgef1:rekt,
uitgellrekt , er maar twee
Tu~fchen beide Longen ligt het hare,
hart, hetgeen bij zijne uitzetting
heeft. Tusfchen
door dezelve omvat wordt. De beide Longen zijn door een middelfchot,
hetwelk door eene plooi in de huid der borst gevormd wordt, van
elkander gefcheiden, zoodat ieder geheel vrij en afgezonderd in hare
inadcmen volkoeigene holte ligt, die zij bij de uitzetting door het inademen
harcn luchemen vervult. Zij hangen alleen nog van boven door haren
luchtpijptak met de Longpijp te zamen, en zijn door zware bloedvaten,
bloedvaten.
die uit het hart komen, van achter met hetzelve verbonden. De
masfa der Longen is celachtig zwammig, bij kinderen van eene bleek.
bleekberoode, maar bij volwasfenen van eene blaauwachtige kleur. Zij beo
!laan uit eene menigte afdeelingen, of kleine lappen, welker teedere
nuauw aan elkander tluiteu.
Huiten • dat zij te zavliesachtige wanden zoo naauw
men een geheel uitmaken. Ieder lapje is weder door vele nog klei.
nere vliesachtige affcheidfels
affcheidCels in verfcheidene
verCcheidene cellen, Longblaasjes
genoemd, verdeeld, welke eigenlijk de einden van de fijnfie takken
van den fiam van de luchtpijp uitmaken, cn
en door gedurig herhaalde
verdeelingen ten
een Iaatfie
Iaatlle in de fijnfte
fijnfie en teederHe buisjes uitloopen.
De oneindige en talrijke verdeeling dezer einden vormt de zwmnaehtizwamachtige zelfHandigheid
zelffiandigheid der Long; gevolgelijk gunt
gant de ingeademde lucht in
eenen onafgebroken 1l:room
firoom ,• door de luchtp~jp,
luchtpijp, in
iu de beide Longen,
grootere
~ot in de laatf1:e
laatl1e buisjes
bnisjes en
en, door de groot
ere takken in kleinere rot
luchtblaasjes over. Behalve uit deze ophooping van luchtblaasjes ,• of
celletjes, bef1:aat
beHaat de Long nog uit een weef[el
weeffel van de fijn1l:e
fijnfl:e bloed[aart en , namelijk: van dat der longvaatjes van 4 onderfcheidene [oorten
ompijps.flagaderen, die alle takken der luchtpijp vergezellen, haar om.
fingelen en doordringen, en voor ieder afgaande tak derzelve een
t{lkje
mkje achter laten. Zij dienen tot voeding van den I1am der luchtpijp, en tot afzondering van het vocht binnen in dezelve. Uit deze
ilagaderen verzamelen zich de terugvoerende bloedaderen, welke
zich nu ten deele terugwaarts
tertlgwaarts,, in eenen
cenen f1:am,
!1:am, (de Bronchiaal.vene)
vereenigen , en gedeeltelijk in de longaderen overgaan. Voorts mazelffiallken de longaders en flagaders een voornaam gedeelte van de zelfHannet
digheid der Longen uit. Uit de regter helft, of kamer, van het
fiam der long.IJagader
Jong-l1agader voort, die
hart komt, namelijk, de groote f1:am
zich aanftonds
aanfionds in 2 takken, voor ieder Long één, verdeelt, en in
de-
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dezelve in kleinere takken en fijne buisjes uitloopt. De fijnfie takijes
es der long-flagader
long -flagader omringen, even als een net van haar, de
longlappen en luchtcelletjes ; openen zich gedeeltelijk in de luchtpijp-celletjes,
pijp-celletjes , en gaan in bloedaders over, welke zich, rugwaarts,
fl:eeds grootere takken
rakken vereenigen , en eindelijk, uit iedere helft
tot fieeds
lhllumen zaamgekomen, als de longaders tot de
der Long in twee fl:ammen
tweede kamer van het han
hart terug gaan. Eindelijk behooren tot
het geheel der Longen ook nog de zenuwen, welke eensdeels de
takken der luchtpijp tot in de Longen verzeIlen,
verzeilen, en anderdeels met
de bloedvaten derzelve verloopen. De
Oe geheele zelffl:andigheid
zelmandigheid der
Long befiaat
befl:aat dus uit eene taIlooze
tallooze menigte, naast elkander liggende, lucht-buisjes
lucht-buisjcs en lucht.blaasjcs
Incht.blaasjcs,, uit de fijne, netvormige, fl:rotfirot.
flagaders en aders, de long -flagaders
-Oagaders en aders, met derzelver zenuwen, welk alles te zamen
zamcn door de huid der Long tot een geheel gefl:or in den fiam
fl:am
bragt wordt. Door het infpuitcn
illfpuitcn van gekleurde fiof
der onderfcheidene vaten kan men alles, tot in de fijnfie
fijnfl:e takjes toe,
aan het oog zeer duidelijk vertoonen.
verwonen. Men ziet als dan een boomboom.
takken,I die tot de fijnee
fijnte van een
tje met zijne fl:erke
fierke en zwakkere takken
haar uitloopen.
LONGPIJP, LUCHTPIJP. ZOO noemt men in het dierlijk ligchaam
aam dat kanaal, achter in het verhemelte, hetwelk uit vliezen en
eh
kraakbeenige ringen is zamengefield,
zamengelteld, en over het algemeen uit drie
nukken, den keel
krop , de eigenlijke Luchtpijp of keel en de takken
fiukken,
keelkrop
(Brol1chiën) befiaat.
beltaat. De zamenfielling
zamenfl:elling der Longpijp
der Luchtpijp (Bronchiën)
is voor haar gebruik uitIJemend
uitllemend gefchikt,
gerchikt, en levert een treffend
treffcnd bewijs op van de liefderijke voorzorg des Scheppers. Uit kraakbeen
befiaande, dat niet zoo ligt voor drukking wijkt, en gedrukt zijndc,
befl:aande,
zijnde,
deszelfs
herltelt , mankt
zich door des
zelfs veerkracht dadelijk herfielt
maakt zij voor de
lucht eenen weg naar de Longen, die altijd opcn
open blij ft, en de ademadem.
haling, die wij niet ontbeeren kunnen, tcn
te!) allen tijde, ook zelfs
als wij flap
flapcn,
en , volkomen vrij laat; terwijl zij zich door een aanmerkelijk aantal ringen dezer kr~akbeenen
krr.akbeenen zeer gemakkelijk, zonder eenige
verfchilIende buigingen en
Ilige aanmerkelijke vernaauwing, naar de verfchillellde
ea
verdraai jin gen van den hals en het hoofd rigt. Aan de achterzijde,
verdraaijillgen
achterzijdc~
waar deze ringswijze kraakbeenderen, door ecn
een fierk
fl:erk vezelachtig
voltooid , eindigcn,
eindigen, wijkt de Longpijp niet alleen voor het
vlies voltooid,
eet en , hetgeen door den flokdarm naar de
voedfel , vooral
voo ral voor het eeten,
lUaag
maag loopt, maar ook hierdoor kan zij zich ook vernaatnven en
wijder maken; geeft dus, naar eisch van zaken, eene aanmerkelijke
verandering in het geluid, en bewijst, inzonderheid bij het zingen en
fpreken, de wezenlijkfie
wezelllijkfl:e diensten. Met een oneindig getal van zenuwen doorweven, wordt haar binnenfie
binneni1:e vlies zeer àal1doenlijk
àandoenlijk ,
waardoor wij niet alleen als van zeif
zelf gewaarfchuwd worden, zoodra
er iets in de Longpijp komt, hetwelk voor de ademhaling als :l1lder:Jnderzins fchadelijk is ; muar
maar waardoor wij tevens, door de omfl:ane
omfiane én
cn
aanhoudende prikkeling, worden
~angCIl1~alld, om door frerkcre
fl:erkerc en
:lanhoudcnde
wonlçn nangCll1:1ulld,
X
X 2
bembeur-

3~4

LONGOnARDEN. LONGOBARDEN.

LONGPROEF.

beurtelings herhaalde uitademing dit fchadelijke uit te
tc drijven,
drijven I en
het daaruit te vreezen gevaar door hoesten voor te komen. Op dat
wij, echter, niet bij elke uitademing, daar de lucht niet altijd dezelfde, maar nu eens kouder, dan warmer, nu eens drooger dan
vochtiger, of min of meer onzuiver is, telkens zouden behoeven te
voorzien
hoesten, heeft de Voorzienigheid de LongpiJp allenvege voorziel1
met een aantal van kleine kliertjes, die, aan derzelver binnenf1:e gege·
deelte geplaatst, gedurig een taai en (lijmerig
flU merig vocht opleveren, hetwelk de Longpijp niet alleen voor verdrooging bewaard, maar teven,
tevenll
de al te groote gevoeligheid en prikkeling matigt.
LONGOBARDEN. Een bekend
bekend,, oud Duitsch volk,
volk I van den
fiam der Hermionen of Sueven, dat in de oudfie
oudne tijden aan de Oostzijde van de Elbe, in het Oostelijk gedeelte van het vorllendom
vornendom Lunenburg en in de Altmark
nenhurg
Attmark,, of de zoogenoemde Barden.gau
Barden-gflu , WQon.
woon.
de, en zijnen naam waarfchijnlijk va'n
van de lange baarden, dat is fpiefen of hellebaarden ontleend heeft, Wllardoor
waardoor het zich van de overiDuitfche volken onderscheide. De Longoharden
Longobarden trokken, nadernader.
ge DuitCche
hand, naar den Noordelijken oever van den Donau in het land der
Rugiers , en maakten, nadat zij van den Griekfchen
GriekCchen keizer, JUSTINIANUS
NI ANUS I, een gedeelte van Pannonië verkregen hadden, in 565, onder hunnen koning ALBOIN, aan het rijk der Gepiden,
GepMen, in Zeven
hergen, en in Molilavië
Moldavië een einde. Hierna veroverden zij, 3 jaar
later, onder denzelfden vorst, in vereeniging met vele duizend uitgewekene Sakfe»
Sakien , geheel Opper.Italië, (hetwelk nu :het
'het rijk der
Lotlgobardetl, naderhand Lombardije genoemd werd), benevens een
LOllgoharden,
Middel.en Neder-Italië, en handhaafden zich hier tot
groot deel van kIMde/-en
op KAREL den Grooten,
G1·ooten, die in 773 met hunnen laatlten
Iaatfien koning,
DESIDE:RIUS,
DESIDERIUS , in oorlog geraakte; dezen geheel overwon en onttroonde, en daardoor aan de heerfchappij der LOl1goharden,
Longobarden, in {talië,
italië,
een einde maakte.
LONG-PROEF. Eene zekere proef, die men met de Longenv:m
Longen v:m
een dood, pas geboren kind in het werk fielt, om daardoor te onderzoeken, of hetzelve na de geboorte al of niet geleefd heefe, en
daarin gelegen is, dat men de Longen in een ruim vat met fchoon
water doet, ten einde waar te nemen, of zij drijven of zinken. Deze proefneming berust op de onwederlegbare waarheid, dat bij een
pas geboren kind, zonder ademhaling, geen wezenlijk levèn
leven plaats
heeft; doch dat het ademen bepaalde veranderingen in de Longen
te weeg brengt, waardoor deze zich van anderen, die nog niet gege.
ademd hebben, onderCcheiden.
onderfcheiden. Voor de geboorte zijn, namelijk,
namelijk.,
naauwe ruimte der borstholborsthol.
de Longen donkerrood, liggen in eene naallwe
te zamengetrokken; zijn vast en fpecifiek zwaarder dan het water,
gelijk ook de zelffiandigheid van andere ingewanden. Zij zinken
daarom
danrom in het water, zoowel geheel als bij fiukken,
t1:ukken. en wanneer
men dezelve doorfnijdt, vertoonen er zich ge
geene
ene luchcblaasjes,
luchtblaasjes , noclt
noch
.in noch
n()ch buiten het water, zoo als mede ook weinig bloed. Heeft
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echter het kind na de geboorte geleefd, en dus geademd. dan is er
lucht in de Longen gedrongen; de holligheid der borse
borst is daardoor
vertoonen eene
wijder geworden; de Longen zelve zijn uitgezet, en verwonen
fpontieufe,
fponcieufe, zwamachtige, bleek-roode
bleek.roode zelmandigheid; bedekken het
bart en vervullen de borstholte. Zij zijn nu fpecifiek ligter dan het
water, en drijven dus, zoowel in vereeniging met het hart, als zonder hetzelve, zoowel in haar geheel als in ftukken gefneden. Bij
bet doorfnijden zelf dringt de lucht, met een daaraan bijzonder eigen
~eluid, wanneer men de Longen onder water zamcndrukt,
zamendrukt, in blaasjes uit dezelve omhoog; terwijl uit de doorgefnedene Longen een
rood, veelal fchuimend, bloed t.e voorfchijn komt.
Men heeft tegen. de Long-proef, wel is waar, verfcheidene tegenol11verftooten, maar ilechts
werpingen ingebragt; doch die dezelve niet omverftooten,
noorlig maken, door welzekere voorwaarden
vootwaarden en vooronderftellingen noodig
ker in achtneming zij buiten alle twijfel gefteld wordt. De voorDaaIlllte dezer tegenwerpingen zijn deze ~ 1. Er kan lucht in de Lon,en zijn, zonder dat het kind geademd heeft. Dit zou echter ilechts
kunnen plaats hebben: a, door inblazing, wanneer de borst van het
kind alleen niet gewelfd, in de Umgen zeer weinig bloed, en dit niet
helder rood noch fchuimend is..: b door bederf; doch in dit geval moeten ook de overige deelen er door aangetast zijn: de Longen zijn niet
uitgezet, noch van eene bltlekroode
bleekroode kleur; de. luchtblaasjes verwonen
zich alleen op hare oppervlakte, en niet tot. iu, hare binnenfte zelfftandigheid,. wanneer niet de uiterfte graad van bederf alle derzelver deelen
aangetas.t en verwoest heeft. 2. Het kind kan geademd, en bijgevolg
geleefd bebben , zonder dat er lucht. in de LOl4gen te vinden zij.
Dit is onbewijsbaar, en ftrijdt met den aard der zake, en het denkbeeld van verwoning van leven. 3. Er kan een gedeelte der Longen drijve.n, en een ander zinken; doch dit kan alleen het geval zijn
bij ongeftelde,
ongeCtelde, met puisten, zweren of ilijm bezette Longen, en,
bij eene groote zwakte van het kind, eene gedane poging tot ademhalen
balen aanduiden, zonder dat er mogelijkheid was, om het leven verder te .kunnen voortzetten. En 4. Een kind kan geleefd hebben,
fcbijndoo d kan geen leven
zonder te ademen: dan de toeftand van fchijndood
genoemd worden: zonder te ademen heeft er geen leven plants.
plaats.
Met behoorlijke in achtneming van alle te gelijk voorhanden zijnde omflandigheden,
om1landigheden, kenmerken, en de uit hoofde der genoemde tegenwerpingen, noodzakelijke middelen van voorzorg, ten aanzien van
een vereischt onderzoek van het uiterlijk aanzien van het kind, en
de gefreldheid der overige ingewanden, kan de Longproef als een
beilisfen, of het kind
voldoend middel befchouwd worden, om te beilisfen,
al of niet na de geboorte geleefd hebbe. Men heeft daartoe nog
wel andere proeven voorgeilagen, welke op de verhouding van het
ligchaams, zoo wel tot de Long, die geademd,
gewigt des geheelen Iigchaams,
als die niet geademd heeft. alsmede op de ruimte der borstholte
voor en na de ademhaling, berusten; dan deze zijn ingewik.
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kelder, moeijelijker, en
cn nog meer onzeker, (!an d(!
d~ hierboven
hierbovcn opgegevene.
LOOD. Dit metaal komt, even min nis
als het tin, in eenen
eenell gedegenell
gedegenel1
Haat voor, maar wordt altijd verërts
verëns of kalkvormig gevonden. Het
flaat
is rijkelijk in de mijnen voorhanden, vooral in Engeland
Enge/mld en
cn Duitschland , en is niet hoog in prijs, :11zoo
a!zoo het gemakkelijk uit de enren
ertfen
kan gewonnen worden. Aan de lucht blootgefl:eld, flaat
Daat het Lood
graauw aan, en verfe
verft met eenen bijzonder eigen reuk blaauwachtig af,
wanneer het fierk gewreven wordt. Het is het weekfte der vaste
metalen; ligt buigzaam, doch niet zeer rekbaar, en weinig taai.
Ten aanzien der zwaarte wordt het alleen door platina, goud en kwikzilver overtroffen. Het finelt reeds voor dat het gloeit, en brandt .ligtelijk tot een zunrfl:ofmetaal
zuurfl:ofmetaal of oxide. Dit Lood.oxide wordt in eene
teIijk
flerk
Herk vermeerderde warmte allengskens verglaasd, en door alle zuren
opgelost, vormende daarmede zouten, waarvan fommige
fommigc eenen zoetachtigen finaak
fin nak hebben. Zo'odm
Zo·odra het Lood vloeibaar geworden is,
vertoont zich aanfl:onds op deszelfs oppervlakte een bedekfel van asch
of graauwe
grnauwe loodkalk
loodknik , welke, hoe vele overeenkomst, voor het uiterlijke, ook met de tin·nsch
tin·tlsch hebbende, echter van deze wezenlijk
voort~
onderfcheiden is; zoo als men kan waarnemen, wanneer men voon~
gaat met beide metalen op een matig vuur, zonder dat zij fmelton,
fmeltcn,
te branden. In plaats, dat de foodasch,
loodaseh, zoo als die van het tin;
witter zou worden, nèemt
neemt zij veeleer in het eerst eene gele kleur aan,
aan~
]I4asficlJt heet, netwelk door eene voortgezet.
voortgezetin welke gedaante zij iWasfiéIJt
to glo~ijing rood, cn
en dm Menie genoemd
gel10emd wordt. Deze verfchil.
lend gekleurde Lood.oxiden zijn van elkander, door de hoeveelheid
zuur!l:of, onderfcheiden, waarvalJ
waarvan de menie het meest bevat. Wanzuurfiof,
lleer men voorts de loodkalk zoodanig verhie,
11eer
verhit, dat zij vloeibaar wordt,
zoo vormt zij zich tot eene geelachtige, glasaardige fiof, welke
men Lood- of Gotldgelit noemt, waarvan zich de pottebakkers veel
tot het verglazen hunner vaten bedienen. Het
I-Iet Lood wordt menig~
toe
vuldig gebruike.
gebruikt. llehalve
Dehalve tot het dekken van de vorsten der daken,
daken;
het beleggen van goten, het bereiden van Loodwit (zie aldaar) enz.
ellz.
bedient men zich er van tot kogels en hagel
h2gel voor het fchietgeweel)
fchictgeweer,
en tot het belangrijk11:e
belangrijk!l:e , dat er zijn kan, tot het gieten der dmkletdmklet.
ters, waarvan dit metaal een der befianddeelen
befl:anddeelen uitmaakt.
Van hoeveel nut het Lood ook zij, zoowel in den metaal·
metaal- al$
als ge.
oxideerden fiaat,
naat, bezit het nogtans ook een vergiftigend vermogen,
waartegen men niet, dan op het nadrnkkeIijkfie
nadrukkelijkfl:e kan waarfchuwen.
In de Heden onder anderen worden de goten der huizen met Lood
belegd, waaruit het regenwater niee
niet alleen door lood
looden
en pijpen naRr
naar
gebragt
den bak geb
ragt wordt, maar die meestal zoodanig gelegd zijn, dat
zij met eenig water gevnld
gevuld blijven. Dit water,
waeer, vooral door bladeren
c~ andere dingen onzuiver en zuurachtig geworden, tast het Lood nan,
aan,
oxideert of verkalkt hetzelve, en lost dit lood-oxide vervolgens op,
cn wordt alzoo in den regenbak vergaderd ~1 en veelal door 100
CIl
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den zuigpompen weder opgepompt. Het natuurlijk gevolg hiervan is,
deszelfs veel
veelvuldig
vuldig gebruik, de rampdat dil vergiftigd water, door dcsze1fs
zaligfle
zaliglle uinverkfds
uinverkCl'Is te wege brengt, die, alhoewel zich niet oogenlangzaam en in flepende
flepellde
blikkelijk openbarende, juist, omdat zij zich langzamn
ziekten vertoonen, des te verderfdij ker zijn. Een onzer verdienflelijverdienllelijlalldgenooten, WILLEM
ke landgenooten,
WILLE~I VAN BARNE.VELD te Amflerdallt,
AmjlerdalJl, heeft in
eene
Cchoone redevoering alles
:l!les gezegd, wat omtrent het alzoo verver.
ce ne fchoone
dachte regenwater behoord onderzocht en in ;;cht genomen te worden, werwaarcs
werwaarrs wij dus onze lezers verwijzen. (*)
LOOD-SUIKER. Dit is eigenlijk een zom,
ZOut, beaaande
bellaande uit zunrzuurfroffig lood (!oodoxidule)
fioffig
(loodoxidule) met azijnzuur verbolIden
verbollden,, doch daardoor
niet geheel verzadigd. Het komt doorgaans in kristalvormige koekwijn.
jes van eene witte kleur, zoeten finaak, oplosbaar in water en wiJngeest, voor. Het wordt verkregen, wanneer men het lood in azijn
oplost, en deze oplosfing laat uitdampen. Dit vergift ontleent zijnen naam van den zoeten fm
fmaak,
aak ,en
en wordt in de geneeskunde eu
vervalCchen der wijnen gebruikt.
verwerijen, en ook wel tot het vervalfchen
Om zich van deze hoogstfchadehjke
hoogstîchadelIjke vermenging te overtuigen, kan
Ccheidkulldigen
men zich van de zoogenoemde wijnproef van den fcheidkundigen
HAHNE.MANN bedienen.
LOODWIT. Deze nuttige en meest gebruikt wordende verffiof
vermof
is eene verbinding van koolflofzuur
koolfiofznur,, of vaste lucht, met loodoxide,
welke ontaaat,
omfiaat, wanneer het lood, door het in damp veranderde
azijnzuur, hetwelk daarbij tmgelijks ontleed wordt, ingevreten eu
opgelost is. De bereiding van de Loodwit gefchiedt
geCchiedt op de volgende
aamal
al aarde potjes, veel naar fmeÎtkroefineÎtkroewijze. Men heeft een groot aam
zen gelijkende, die van boven wijder worden, cn
en om
omtrent
trem 8 duim
hoog, en
eu van boven 4- of 5 duim wijd zijn. In dezelve bevinden
zich drie fiaafjes, of een houten kruisje, op een derde van de hoog.
te der potjes, beneden hetwelk bierazijn gegoten wordt, zoo echter, dat deze het kruisje ni"t
niC!t raakt. Op hetzelve plaatst men los za~
mengerold blad-lood; zet als dan de potjes in broeijende mest; (of.
volgeus den fcheidkundigen HAHNEMANN, in daartoe bijzonder ingerigtte ovens) legt over dezelve dunne plallkjes, en brengt hierop
weder mest en potjes tot 5 of 6 rijen boven elkander, waarna men
alle deze potjes 5 of 6 weken aldus aan de warmte der broeijende
mest bloot fielt, opdat de azijndamp door de looden rolletjes dringe, en dezelve verzure. Daarna neemt men de potjes uit de mest;
werpt de wit verzuurde rolletjes in troggen; maakt
maake dezelve met waler
lef tot eenen dikken pap; fcheidt de nog onverzunrde
onverzuurde looddeelen
100ddeelell
af, en maalt het lood verznurfel
verzuurCel op eenen molen tot fijn poeder.
Vervolgens wordt dit Loodwit nog eens tot eenen pap bereid, en
in onverglaasde, kegelvormige potten gedaan, waarin men het zoo
lang
(0) Men vindt deze Redevoering in het Nieuw lfIa~azjjll
lfIal!azijl1 'Vtm
Vtm WetC11fchap,
Wetc1Jfchap,
Kuns'
Kunlt sn {Inaa"
ftnaalr: , alsmede in den En1r:hrûzcr
Enkhuizcr A/mallale
A/mal/ale voor 18c4, door de mau.
maufthappij:
Itbappij: tot Nut vall
vu het dlgellltCH,
dlgell/ccII, uitgegeven.
uitgegeven,
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LOOPGRAVEN.

-

LOOSJES.

(A.)

lang Ilaan
ftaan laat, tot dat het, door droogte, aan de zijden los wordt,
worde.
wanneer men de potten omkeert, en zoo als lloJpen
fiolpen over het Lood.
wit llaande,
ftaande, hetzelve volkomen laat droog worden.
Het Loodwit wordt het meest in olieverwen gebruikt, en daartoe
geftampt
gellampt en gewreven, welk werk voor's
voor'~ menfchen gezondheid
lJOogst
hoogst nadeelig is, vermits de ingeademde of doorgeOikte
doorgellikte flof eene
fchilders-koli~k,
mijn-tee.
vreesfelijke ziekte veroorzaakt, die men fchilders
-koli~k, of mijn-teering noemt. Offchoon het Hollandfche nog voor het beste gehouden
wordt, mengt men echter, onder het malen, er ook dikwijls krijt onder, om het voor minder prijs te kunnen verkoopen,
verkoop en , hetgeen ech.
ter in alle opzigten nadeelig is,
is , als kunnende deze verwftof
verwIlof daardoor
niet zoo dun worden uitgel1reken
uitgellreken , noch hare kleur en vastheid zoo
wel behouden. Van hier, dat men zich in de fchilderkunst van een
zuiverder Loodwit, onder verfchillende
verfchilIende benamingen, bedient: zoo
is het
bet Kremnitzer wit, met gomwater tot koekjes gebragt ,> een zui.
ver Loodwit, en draagt, met Ilijffelwater
ftijffelwater tot een deeg, en daarna
tot platte koekjes gevormd en gedroogd, den naam van Schieferwit;
terwijl het zoogenoemde Parelwit
Pare/wit mede een Loodwit is, met een
weinig Berlijnsch blaauw vermengd.
LOOPGRAVEN, (approches, trlJnchées),
tranchées) , zijn drooge grachten,
welke fchuins, in allerlei bogten, tegen eene belegerde Had of vesting gegraven worden, en wel zoo, dat
d:u de opgeworpene
opgeworpcne aarde, na
den kant der vesting, eenen wal vormt, opdat de belegeraars de belegerde plaats daardoor, zonder gevaar,
gevaar. kunnen naderen. Om deze
dezè
loopgraven, die gewoonlijk van 4 tot 7 voet diep, en 11 of 12
voet breed zijn, te vernietigen, bedienen zich nu de
de;: belegerden,
belegerden ~
dikw\jls van tegengellelde
dikwijls
tegengefielde Loopgraven (contre-approches). Over hee
het
algemeen verftaat
verllaat men onder Loopgraven alle
aIJe foorten van werken,
welke de belegeraars voor eene vesting of fiad
Ilad opwerpen, om dezelve daardoor te bemagtigen. De Loopgraven te openen (ouvrer
werkellte
te
les tranchées) beteekent dus zoo veeel, als zoodanige werken
beginnen. De Maarfchalk DE
DE VAUBAN was de uitvinder derzelve.
LOOSJES, (ADRIAAN)
(ADRlAAN) werd op den sden van Grasm. 1689 te
WestZt14ndam
Wes/zaandam geboren. Zijn vader was CORNELIS LOOS]ES,
LoosJEs , LeerLeer.
aar in de J7riesfche
Friesfche Doopsgezinde gemeente aldaar, en zijne moeder
NEELTJE DIRKS, die hij
NEELT]E
bij reeds vroeg verloor; doch welk verlies eenigernlate
germate vergoed werd door een tweede huwelijk zijns vaders, mee
met
TRIJNTJE
TRUNTJE DIRKS
DIRKS,, aan welker opvoeding hij,
hij. zoo als hij zelf erken.
erkende, veel te danken hap.
ha~, Zijn
Z~in fmaak viel in zijne kindfche jaren,
inzonderheid, op de gemeene rekenkunde, waarbij hij, nog geen
12 jaar oud, ook nog die voegde, welke bepaaldelijk tot de zeezee·
vaartkunde
vaartlmnde behoort, alsmede de flerrenkunde,
fierrenkunde , in zoo ver deze daarbij te pas komt. Zijn lust in de zeevaart- of fiuurmanskunst
ftuurmanskunst be.
woog hem, om in zijn 14de jaar, met zijns vaders vriend, den
kommandeur CORNELIS GIjSBERTSZ.
G~rsBERTSZ. ZORGDRAGER , bekend door zijne
Jlt{çhdiving Yfln
/lt{çhrijving
yan d~ bloei/ende Opk011fSt
opkOfHst "er
der aluude
a/~ude m
el: hedCl1daagfche
hedc/1dt1agfc/1e

GroenGroe".
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Gromlandfche
Cromlandfche nsfcherij, eene
ecne reis naar Groenland te doen,
doen. welke
hem zooveel genoegen gaf, dat hij geen ander beroep, dan dat
eens zeemans , zoude gekozen hebben; doch hij bepaalde zich, op
raad zijner ouders, tot het Ieeren
leeren van een handwerk, en wel der
houtzagerij, om zich voorts tot den houthandel bekwaam te maken.
Ondertusfchen verliet hem de zucht ter behartiging der wetenrchapOndermsfchen
vooral de wis-, fierren. , aardrijks-, tijdpen niet, en beoefende hij vooml
reken.
reken- en gefchiedkunde. Achttien jaar oud zijnde, begon hij meer
makrm van de beoefening der heilige fchrifopzettelijk zijn werk te maken
ten, waarin hem de fchrifcuur-oefeningen,
fchrifmur-oefeningen, die, met vrijheid van fpreZaal1dam, onder het opzigt der
ken voor allen, in de gemeenten te Zaandam,
leemren gehouden werden, zeer behulprijk waren, en waarbij hij
leeraten
zelf eerlang eene en andere beurt waarnam. Weldra echter, befpeurende , dat hem,
hem. tot voortzetting der fchriftuurkennis, den fleutel
fleuret der
!Wtte jaar, te midden zijtaal geleerdheid ontbrak, be{]om hij, in zijn !rotte
ner bezigheden, tot het aanleeren der geleerde talen, en verkreeg
door het onderwijs van H. G. MELLINGHUIZEN, die toen te Westzaandam in het Latijn onderwijs gat~ en dat van den eerwaarden CoZIIandam
L'ERUS,
LERUS, leeraar
leemar bij
bU de Lutherfche gemeente aldaar, eene genoegzame
kennis van de Latijnfche, Griekfche,
GriekCche, Oosterfche, en inzonderheid
der Hebreeuwfche talen, waarbij hij zich vervolgens ook nog in
de Franfche
Franfche,, Engelfche
Engel1èhe en Hoogduitfche oefende.
fraat, om zijne kundigheden ia
io
Aldus toegerust was LOOSJES nu in fiaat,
de gemelde wetenfchappen, te. befchaven en,
~ uit te breiden, waar_
waar.
hij. te gelijk aanleiding ontving, om in de letter- , oordeel- en
door hij
oudheidkunde meer ervaren te worden. waarvan hij zich ,in het beo
oefenen der heilige bladeren, met zeer veel vlijts bediende; terwijl
hlf zich tevens nu toelegde, om de kerkelijke historie, zoo uit de
h~f
zorg\·uldig na te
oorfpronkelijke fchriften, als uit latere fchrijvers, zorg\"uldig
!pGren.
fpgren. Omtrent 21 jaar oud zijnde, liet hij zich, onder de vereel'Ilgde
l1igde Doopsgezinden te Westzoanda1n
Westzaandam den waterdoop toedienen,
toedieIH!D 1 en
jattr daarna, tot tienden leeraar bij de negen toen in
werd, ruim 4 janr
dienst zijnde, door die gemeente verkozen. Dit groot getalleeraren,
die toen nog meestal uit de geoefendflen
geoefendllen onder de broeders genomen werden; geene jaarwedde trokken, en buiten het predikambt
gemakkelijk;.
eenig beroep om handen hadden, maakte den dienst gemakkelijk;,
zoodat hij daarbij zijn koopbedrijf zeer wel kon waarnemen. Hij
vao
deed zijne eerfte leerrede in genoemde gemeente den 6den van
Sprokkelm. 1715; befteedde de fnipperuren, welke hem overfcho.
overfchoten, tot het verder -aankweeken zijner kundigheden, in de bovengemelde wetenrchappen; terwijl hij er de penningkunde bijl'oegàe, en
de natuurkunde en vaderlandfche
vaderlandrche gefchiedenis, een tijd lang, zijne
aandacht in het bijzonder boeiden. Het getal der leeraren ,,door
door af·
vel'fterven, tot 4 verminderd zijnde, werd de dieni onder dezen verlaatrte alleen met eene zijner ambtgenooten
ambtgenomen overdeeld; èoch ten laatfte
blijvende, lict
waarnemen van
liet hij zich, met vele moeite, tot het waarnemcn
den
X 55
dell
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den hal ven dienst bewegen, op eene jaarwedde van 800 gulden; heb.
we (1745) geene bezoldiging genoten. SeSe_
bende hij tot dien tijd toe
dcn predikdienst
prcdikdienst,, en
dert verledigde hij zich genoegzaam geheel tot den
nam zijnen houthandel flechts als bijwerk waar, tot dat hij zich eindelijk, in 1749.
1749, geheel van allen koopmansbedrijf ontfloeg.
omfloeg. In het
delijk.
cn dit
volgende jaar verminderden zijne ligchaamsvermogens blijkbaar, en
tijd, dermate toe, dat inzonderheid de ftem- en
nam. van tijd tot tijd.
fpraak vonnende deelen zoodanig verzwakten, dat hij ten laatCte
fprank
voor het meerderdeel zijner gemeente niet meer verCtaanbaar
vcrCcaanbaar was.
Dit bewoog hem eindelijk, om in 1762 zijn ondIng
oncflag te verzoeken~
verzoek~n.,
ftcm in den kerkenraad,
hetwelk hem, met behoud van zitting en üem
werd toegeftaan.
OfCchoon van een fterk
toegeCcaan. Offchoon
Cterk ligchaamsgeCtel,
ligchaamsgeftel, en over
het
bet geheel zeer gezond, begonnen zijne krachten,
krachten. met zijn 70ftg
70ftQ
jaar, alhoewel zonder ziekte, dermate te verminderen, d;lt
hij, iiJde
Îllde
dat hij.
laatCte jaren zijns levens, [choon
fchoon gezond van harte, zich
zichzelven
'zelven
niet meer konde helpen. Hij droeg dit zijn lot met eene voorbeeldige gelatenheid, vol vanopregte dankbaarheid aan de Voorzienigheid
voor het menigvuldige genotene goede, en bezield met de hope
Chtistetldom, door
der zalige onfterfelijkheid op de gronden van het ChtistetJdom,
Langzaam. zonder eenige
bern zoo lang aan anderen gepredikt. Langzaam,
hem
kwaal, bezweken zijne levenskrachten, tot zij hem op den 24ften
24Cten
van Lentem. 1767, in den olJderdom
otJderdom van ruim 77 jaar, geheel verlieten, en hij zachtkens outOiep.
ontfliep.
LOOSJES bezat, bij een gezond
gezonden
ligchaamsgeCtel , eene onLOOSJES
en fterk ligchaamsgeftel
vermoeide geestgefteldheid,
inCpanniug
geestgeCteldheid, die hem tot eene langdurige infpanning
bekwaam maakte; een vaardig ,begrip,
begrip , een bondig oordeel, en een
rterk geheugen; terwUl
terw~il zijne Ctipte geregeldheid in al zijn bedrijf,
bern in ftll.t
ftl\:lt
en bovenal zijn regel, om ééne zaak te gelijk te doen, bem
ftelde, om veel uit te voeren.
voeren, Als leeraar predikte hij niet alleen
in zijne gemeente, maar ook in andere gemeenten zijner gezindte, en
bij niet gefchikt was, om ziJhoorde men hem gaarne; want fchoon hij
ne leerredenen met eellen
preweIfpreeenen ongemeenen
ongemeen en zwier van uiterlijke welf
kendheid
kendbeid voor te dragen, bezat hij de gave, om zijne gedachten
behool'iijke klaarheid, den vereischten erast
ernst en eigenaareigenaar.
met eene behoOl:lijke
digen nadruk, en fomtijds hartroerend, voor te !tellen; waarbij
00·
hij zelf zoo aangedaan was, dat hem dikwijls een traan ten 00gen uitkwam; inzonderheid, wanneer hij onderwerpen behandelde,
die de Cnaar der liefde en edelmoedigheid roerden, waarvoor hij zoo
zeer vatbaar
valbaar was. Zijne uitgebreide menfchenliefde
menCchenliefde zette hem aan,
om vergelegenen met raad -en daad bij te !taan, en in algemeene DOOnooden, met anderen, het zijne ter hulpe en redding toe te brengen; waar<!en,
van de bezorging van door watervloeden ongelukkig gewordene landgenooten ,inzonderheid, ten bewijze kunnen flrekken. Bovendien was
bij biJzonder ijverig in 4et
qet behartigen van de Doopsgezinde focieteit
Cocieteit
hij
in Noord-Holland. Men bediende zich gaarne van zijne veeljarige ondervinding, en volgde veelal zijDen
zUilen daarop gegrond en raad. Hij ontzag
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zag geene
geenc moeite in het waarnemen van deze en geene afaonderlij.
araonder1ij~
keoefeningen,
ke
oefeningen, om jonge lieden, zoo in de godgeleerdheid als in an.
an~
dere
derc wetenCchappen,
wetenÎchappen, tot het be[chaven en venneerderen hunner kundigheden behulpzaam te zijn, en bezorgde, een tijd lang zijner eigene gemeente en ook anderen, kwcekelingen
kweekelingen voor den predikdienst.
In het algemeen hield hij in al zijne oefeningen voornamelijk het
oog gevestigd op het noodzakelijke en nuttige, en bepaalde bovenal
zijne aandacht op het onder[cheid
onderCcheid tus[chen hetgecn
hetgeen zeker, of waarfchijnIijk, WilS, ten einde niet het laatll:e mct
met het eerll:c
eerll:e te
tc vermenfchijnlijk,
gen, waartoe de wiskunde zijnen geest eene plooi gegeven had. Voor
het overige, wetende, hoe dikwerf men kan mistasten, was hij voor
zich zeI
zelven
ven daarentegen op zijne hoede, en tevens zecr
zeer inCchikke.
infchikke.
lijk omtrent de mistlagen
misllagen van anderen. Inzonderheid had dit plaats
in zijne wijze van denken over de godgeleerdheid, welke hij, uit
dien hoofde, met omzigtigheid en befcheidenheid behandelde. Ver.
fieraad van zijn karakter, en maakte hem ge.
draagzaamheid was een ficraad
acht en bemind bij lieden van onderfcheidene gezindheden,
gczindheden, en zijne
leemren ; zoodat meh hem ten
verkeering gezocht onder derzelver leerarell;
laat!le, vrij algemeen, bij den naam van vader LOOSJES noemde.
laatlle,
Tot het vervaardigen van eenig. uitgebreid werk, had hij wel plans
gevormd, en daartoe vele aameekeningen
IUImeekenillgen gemaakt; doch bij mangel
JIDIlTgel
her. reeds
reeqs gezegde kan opmaken, bleef dit
aan
Ilan tijd, zoo als men uit het.
ook daarbij berusten. In de Godgeleerde
Godgelee1-de vermakelijkheden,
vermakeliJkheden, echter,
bij den geleerden M. SCilAGEN
SCHAGEN uitgegeven, treft men een en ander
ftuk aan, door A. L. ondet"teekent.
ondel:teekent. Ook had hij met dezen zijnen
fiuk
vriend, en JAN ROGGE, leeraar bij de Vriefche Doopsgezinde gege-meente te Zaallda1n,
Zaandam, deel in de gezamenlijk ondernomene en vol.
volvoerde vertalillg
vertaling der Werken 'Vtm
valZ den .loodfchen Gefchiedfchrijver
GefchiedfchriJver Jo.
Jo.
ZEPHUS, volgens de GriekCche
Griekfche uitgave van den Hoogleeraar S. HA.
HAVERKAMP : eene vertaling, met diens goedkeuring ondernomen, en
door hem, met weinige verandering, goedgekeurd; doch wnarVOQl"
waarvoor
men, eersharve,
eershalve, en om het werk grooter
graoter vertier te bezorgen,
's
'8 Hoogleeraars naam geplaatst heeft.
heefe. De kaart van het Heilig Land,
in de uitgave van 1727, is door onZen
onzen LOOSJES geteekend,
geteekend~ die ook
de kaarten vervaardigde voor de Verklaring
Yerklaring des Bi/bels van de Enge/.
fihe Godgeleerden, in 1740 en vervolgens, bij TJRION
TIRION en LOVERINGH
uirgegeven. De Heilige Aardri.fksbefchrijving
Aardrijksbe{chrijving werd door hem meer
bepaald beoefend, en een kort begrip daarvan deed hij plaatfen achter de SchriftuurliJke
Schriftuurlifke Historie van WATTS. In de Vaderlandfche
raderlondfche
Letteroifeningetl vindt men·
men van hem
hel,1l eene Befchri.iving
Befchrijving der uitge~
uiige..
Letteroeftningeu
ftrektheid
flrektheid van Palestina, in lengte en breedte, opgemaakt uit PTOLO.
MEUS, JOSEPHUS, EUSEBIUS;
EUSEBllJS; HIER
HIERONIMUS,
aNIMUS , ANTONINI Itinerarium,
en het Itinerarium Hierofol:ymitanum.
Hiero{olymitanu1n. Ook aan de verfchijning ee·
eener betere NederduitCche
Nederduitfche vertalillg
vertaling van de Kerkelijke
Kerkeli.fke Gefchiedenis van
EUSEBIUS.
EUSEBlUS. dan de oude, in 1660
1660 te Dordrecht gedrukt, nevens die
dil!
van SOZOMENUS, SOCRATES eu TliEoDoRETus,
THEODORETUS, had onze
ollze LOOSJES
zeer
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zeer veel deel: zij werd, op zijnen aandrang door A. A. Y.
V. DEll
DER.
MEERSCH, laatilelijk
laadtelijk Hoogleemur
Hoogleeraar bij de kweekfchool der Remonfiran·
RemonLlran·
ten te Amflerdam,
dmflerdam, doch [Oen
toen nog predikant te Hawartwoude
Hazaartwoude , Ol}Ol}dernomen , en bij F. HOUTTUIN uitgegeven. Dit werk werd door
tijdrekenkundige aanmerkingen verrijkt, welke achter de
hem met tifdrekenkundige
kronijk gevoegd,
gevoegd I en van groot nut ter opheldering dezer kerkge.
fchiedenis zijn; alsmede met !l kaarten, die door hem zijn ontwor_
pen en geteekend. Eindelijk leverde hij aan den grooten gefchiedfchrijver J• WAGEN AAR
AAR., die, zoo als bekend is,
is. meerendeels de
1lukken
llukken tot den Tegenwoordigen
Tegenwoordigcn flaat d':l·
d.:,· "ereenigde
vereenigde Nederlanden, bij
TIRION , vervaardigde, eenige berigten omtrent de Zaan en Zaanlandfchetiorpen,
landfcheáorpen, die den grondllag
grondflag uitmaken van de Befchrifving
Befchrijving
hefloten had ten eenigen tijd in het licht te
dier dorpen, welke hij helloten
geven; doch eerst na zijnen dood, met aanmeDkingen van
Vlln zijnen
zoon P. LOOSJES ADRZ. verfcheneD zijn.
LOOSJES ADR7..
ADRZ. (PETRUS) was de JongLle
jongfte zoon van
yan ADRIAAN
LOOSJES, (zie hier
!zier hoven)
hOVe1J) Doopsgezind leeraar te West.Zaandam,
Wesl-Zaandam, en
TRIJNTJE LOUWRENSE LOUWEN, en werd aldaar in Slagtm. 1735 geboren. Schoon zijn vader liever gezien
gezienlmd,
Imd, dat hij zich tot eenen geneesheer, dan tot eenen godgeleerden, gevormd had.
had, liet hij hem echler
Ier zijne vrije keuze, ten gevolge waarvan hij zich in 1754 op de
kweekfchool der Doopsgezinden te Amflerdam begaf; zich onder
TJERK NIEUWENHUIS , hoogleeraar in de wijsbegeerte, natuurkunde
en godgeleerdheid, eerst in de voorbereidende wetenfchappen, en
daarna in de godgeleerdheid zelve, oefende, en tevens de lesfen van
den Hoogleeraar KOOLHAAS in het Hebreeuwsen
Hebreeuwsch,, en die van KRIG.
HOUT, hoogleeraar der Remonltranten
Remonllranten in de godgeleerdheid, vlijtig
bijwoonde. In 1759.
1759, tot het predikambt bevorderd zijnde, werd hij
Monnikendam.
eerst aan den Horen op Texel, vervolgens van daar te Monnikendam,
en in 176:J
I76:l te Haarlem bij de Doopsgezinde gemeente, op het Heilig land, beroepen, waar hij bijna 50 jaar het leeraarambt , met
trouwen
en ijver, bekleed heeft; zijnde hij ruim z jaar voor
veel lust, tröuw
zijnen dood, met behoud van eer en wedde, omflagen.
omllagen. Zijn predIkEngeIfcken , in zijne jeugd onder
trant was meest in den fmaak der Enge!fc/ren,
de Doopsgezinden de heerfchende: zijne leerredenen liepen veelal
over zedekundige onderwerpen, en werden door hem met·
met eene leemfiige behartiging van
vendigheid en vuur uitgefproken, die zijne ernfiige
de zaak van godsdienst en deugd kenmerkten. Hij fiierf
ilierf den II!lden
!lden
van Louwm. 1813, oud ruim 77 iaar. Acht jaar te voren had hij
AAGJE
zijne huisvrouw SIJTJE OUDT, dochter van SIMON OUDT en AAGJ&
KOR VER van Zaandam, verloren, en liet bij zijn afflerven
affierven !l kindekinde.
ren na,
na. namelijk ADRIAAN LOOSJES Pz. en AGATHA CATIJARINA
LOOSJES.
LOOSJES was een dier mannen, die zijnen tijd, van zijn hoofdberoep overig,
overig. wijsfelijk wist te verdeelen. Hij verledigde zich niet
Alleen door keurige venalingen
vertalingen van de yernuften van andere natien,
nadeR,
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maar ook door oorfpronkelijken arbeid, om het rijk van kennis en
deugd uittebreiden. Reeds vroeg leende hij de hand aan de maanLetteroefenil1gm,, door zijnen broeder CORNELIS
delijks uitkomende Letteroefeningen
opgerigt en :mngelegd;
aangelegd; inzonderheid in dat gedeelte, hetwelk den
naam van Mengelwerk droeg, waarin hij bijna eelle
eene reeks van 50
jaar een verbazend aantal fiukken,
llukken, fomtijds oorfpronkelijke, maar ook
'Vele
vele vertalingen uit het Engelsch en Franseh, vooral de Natuurlijke
historie. zede.
zede- of letterkunde betreffende, leverde; terw~il hij ook
nu en dan, alhoewel minder in getale, uittrekfels en beoordeelingen
vervaardigde, waarvan men nog, onder zijne nagelaten papieren, eenen voorraad van onderfcheidene fiukken
llukken gevonden heeft. In het
fpectawriaal
fpectatoriaal blad, de Denker, zijn ook verfcheidene verwogen
vertoogen van
zijne hand. Onder zijne verdere oorfpronkelijke werken behooren
behooren::
2iJne
I. Befchouwingen
Befchou",ingen van de ",erken
werken der Natuur, ten opzigte van vier.
voetige dieren enz. ten betooge van Gods magt, wijsheid en goed"oetige
heid, of vervolg van
wzn de tweede
lweede verheterde uitgave "an
van J. R.W.
Rt.:U. Gods
"'ijsheid
wijsheid geopenhaard itz
in de werken der Schepping, welke laatfie
laatlle van
zijnen broeder CORNELIS was. Dit werk, dat in 1768 in het licht
!Z. Leerzame zaverfcheen, werd met veel genoegen ontvangen. 11.
tnenfpral:en
menfpraken over eenige dierèn,
dieren, vogels en ,'isfchen,
vÎsfchen, in het
bet volgende
tcr beantwoording der eerjaar uitgegeven. 3. Eene verhandeling, ter
fie prijsvraag, door het in 1778, opgerigt godgeleerde genootfchap
TEIJLER uitgefchrevene over het onderfclleidetJd
onderfclteidmd kenmerk der Chrisvan TRIJLER
telijke Open!Jat'ing,
Openharing , welke met de tweede zilveren medaille bekroond
werd, en in het Jfie deel van de verhandelingen van dat genootfchnp is
te vinden. 4.
4' Het vervolg op WAGENAARS Paderlandfche
I'aderlandfche Historie,
waarvan
'Waarvan het lfie deel in 1786, en het laad1:e,
laatfie, namelijk het 47fie.
47i1:e,
in
In 1811
181 I ten voorfchijn kwam; hebbende
bebbende hij, daar dit vervolg eerst
met het uitbarsten der Amerikafche onlusten begon, ook nog het
tusfchen beide open gebleven vak der gefchiedenis, waar WAGENAAR.
WAGENAAR
eindig met 175!Z,
175~, loopende tot li74-, met 3 deelen aangevuld; terwijl het geheele werk met 1806, en dus met het einde der regering
Raadpenfionaris SCHIMMELPENNINCK, afloopt. .En 5 Redevan den Raadpenlionaris
"peringen
vperingen voor Ne~rlandsc1z
Nelr/andsch Jongelingfchap,
JongeJingfchap, :l
!I deel en, welke, behalve
eene Redevoering, bij gelegenheid der invoering van de Christelijke geHoor.
zangen en liederen bij de vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haar.
Ie",
lem 1805, de eenige leerredenen zijn, welke hij afzonderlijk heeft
uitgegeven.
Onder 's mans menigvuldige en keurige vertalingen, of navolgingen, behooren inzonderheid MOSHEIMS kerkeliJke gefchiedenis uit het
bet
Latijn,
LatiJn, met bijgevoegde ophelderingen op dezelve; VOLTAIRE, ove,.
over
de Schimmen; FINDLAY,
FJNDLAY, Yerdediging der Heilige Schriften en van
JOZEPHUS tegen VOLTAIRE; A. J. ROUSTAN, Brieven over den tegenwoordige"
woordigen paat
poat des Christendoms , en het
!zet gedrag
gedt'ag der onge!oovigen
ongelolJYigen ,
meI eene ueantwoording
beantwoording hunner 'YoorntZamfte
yoornaamfte tegenwerpingen; de AlgeA/gemet
mmJl
mettJ' IYtreldgefohietlen,s
IYtreldgefoltietlen,s van
vfln dm
den dbt MILLOT , 10 deelen; ROBERTSONS
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Ce[cltiedenis
Cefcllietknis van Ama"ikd,
Amcrik.'l, 5 dee/en;
deelen; zi/ni
zijni Ccfchiede11is
Cefehiede71is van
van.
Schotland, 3 deelen, en Ge[chiedkU/ldig
Schot/and,
Cefchiedktmd(l{ onderzoek wegens [Ie kennis.
kennis,
oudet) wm
vOOrtS Verhaal
,"eis 11aar
{fsbergen
der ouden
J'an Indië: voorts
Perhaal eener reis
naar de .[!sbergm
'Van
vlZn Savoi.ie, door BOVRRIT;
DOURRIT; WATSONS , Brieve1J
Brieven ter
tcr verdediging
"'In
Chris1c1ifken godsdienst; FORDYCES
,'aortplanting vtm
van den Christetijkel1
,'an de ,foortplanting
Yriend der jonge Heeren, 3 deelen;
dcclcn; Brieven van J. MOORE, behelzende eene befchouwil1g
befcho/lwillg der maat[chappi.i
tnaatfchappij en Zeden
Zedm in Frankrijk,
DuitschJand,
Duitsehland, Zwit[erland
Zwit[er/and en Italië; eClle
ccne 1Ial'0/ging
tJtJl'olging 1Ifm
'Y(Jn het Fran[ehe
fche werk van A. M. CERISIER, Tableau de rHistoire des Provinces
PrOl'i nees
Unies, dat hij, genoegzaam,
genocgzaam, in een geheel oorfpronkelijk werk
wcrk veranderde; Mis! MORES Gewijde Toonee/jlukken;
Tooneeljlukkm; 13E.\Tn"s,
llEATTIES, JPi/sgeerifFi/sgeerige, zedekundige Perhandelingen , 2 deel~n;
dccl~n; Cox"s
COXES Befchouwing
Befc.'zouwing det'
l1Zaatfchappi.i
1IZaatfchappi.i en zeden in Polen, Rus/tmd,
Rusland, Zweden en Dmel11arken,
Dellemarken,
9 deelen;
deel en; BENJOWSKIJ
DENJOWSKIJ Gedenk[chrifteu
GedenkfchriftelJ en 1"eizm
,'ehen 4 deelen;
declen; Baarhli.ikheid
hlijkheid vatZ
valZ den Christeli/ken
Christeli/km Godsdiemt
Godsdienst door J. DEATTIE;
BEATTIE ; Reizen
ReizCfl
'Van
van ACERBI,
ACERBI. door Zweden en Finland, tot· aan de Uiter(le
Uiterfle grenzen
van Lapland, in 4.~ deelen, en
en eindelijk, uit het Engelsch, voor
"an
TEIJLERS godgeleerd genoot[chap,
genootfchap, de verhandeling van den Hoogleeraar L. W. BROWN, over de vraag: il1
;n welken
welkm zin kunnen
kunnell de men[chen gezegd wordm
[den
worden vri/
vrij te zi/n?
zifn? te vinden in het XIII deel der
verhandelingen van dat genooe[ch3p.
genootfchap.
Het geheele leven van LOOSJES was.
was t behalve den bepaalden tijd,
dien hij voor ligchaamsbeweging
Iigchaamsbeweging en de gezellige verkeering afzonderde, ttlsfchen
let_
tusfchen de werkzaamheden van zijn leeraarambt en de letteroefeningen verdeeld. Zijn karakeer
karakter was levendig en vurig, en
belde
helde tot het ernllige.
ernfl:ige. lIij
Hij was zeer op orde geHeld,
geHeId, en de minfl:e
minlle
overtreding daarvan verwekte bij hem een onaangenaam gevoel, dat
hij met moeite bedekte.
bcdekte. Voor het
hee overige beminde hij zijn va.
derland; fielde
fl:elde godsdienstige en burgerlijke vrijheid op 110ogen prijs;
was een vijand van alle dweepzucht en huichelarij; een voorfiander
voorfl::mder
der verlichting; een kloek en ijverig verdediger der Christelijke openbaring, doch tevens een vurig en krachtdadig handhaver der Rede
in het fiuk
!tuk van den godsdienst. Zijn leven was eenvoudig; zijn
wandel deugdzaam, en zijne nagedachtenis blijft nog in zegening bij
allen, die hem gekend hebben.
LOOSJES Pz. (ADRIAAN) De zoon des vorigen, die aan den Horen, op het eiland Texel, den 13 van BIoeim.
llIoeim. 1761 geboren werd; eene
allezins
ins godvruchtige opvoeding genoot, en in den bebe.
befchaafde, en allez
ginne tot den geestelijken !tand
fiand beflemd
bellemd werd. Hij zoude in het
kerkgenootfchap der Doopsgezinden, waartoe hij met zijne ouders
behoorde, een fieraad geweest zijn, doch hij wijdde
wijddé zich, na de
Latijn[che [cholen
LatijnCche
fcholen doorloopen , en zich eenigen tijd aan het
Am!terdamsch
Amfierdamscn Athenaeum geoefend te hebben, aan den boekh~n~
boekh:lO.
del, waarin hij zich ongetwijfeld vele verdiensten boven anderen
Haarlem, waar
verworven heeft. Hij vestigde zijne woonplaats in Haar/em,
llij
j,illdschhcid CIl
CIJ jeugd had· doorgcbragt,
doorgebragt, en begon van nu af
hij zijne l.indschhcid
SONS
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fene loopbaan, die zich, van fchrede tot
wt fchrede, door eene
voorbeeldelooze werkzaamheid kenmerkte. Behalve de menigvuldige
bezigheden, aan zijn beroep verknocht, wijdde hij zich niet alleen
aan het in fland brengen van verfeheidene
verfcheidene nuttige en weldadige illinrigLÎngen,
rigtÏngen, zoo als aan de zoo bekende maatfchappij: tot Nut van het
Algemeen, waarvan hij een zeer verdienstelijk lid was; maar ook
aan Dicht- en Letterkunde, in welke vakken hij ons onderfcheidene,
wa:lro nder vele keurige, fiukken heeft nagelaten. Ziet hier eene
leven van MAURITS LIJNSLAGER; dat van
opgave derzelve : Het leyen
HILLEGONDA BUISMAN ; van RaDERT
RODERT HELLEMANS
HELLEIliANS , en JOHANNES
WOUTER BLOMMESTEIN, allen in 4 deelen zijnde van het eerstgemelde reeds de 3de druk op de pers, hetgeen voor eenen roman van
dien omvang, in. ons land, bijna zonder voorbeeld is: voorts Histo.
rie van mejufv. SUS ANNA BRON KHORST, 6 deelen, welke is uitver...
kocht; LotgevoJlen
LotgevaJlen van
yon REINOUD JAN VAN GOLSTElN
GOLSTEIN tot ScherpenScnerpen't.eeJ
deel en ; Zede/ij
Zedelijke
kc verhalen,
yerhalen, 3 deelen, 2de druk in een deel;
zeel,, 4 deelen;
MENALKAS in 3 boeken; Roosje, in 3 boeken, 2de druk, door den
heer JANSEN in het Fransch vertaald en uitgegeven; Mengeldichtm,
St deelen; de laatfte
laatjle Zeetogt van den Admiraal DE RUITER, met
gefchiedkundige aanmerkingen enz. in J!l
J!l boeken; Minnezangen elJ
jeugdige Gedichten, 2de druk; COUCy en JAQULINE, of het MinjosEPH
flaars hart; MICHIEL ADRIAAN,Z.
tlaars
ADRIAANJ!. DE RUITER, in 10 boeken; JOSEPH
in 6 zangen; Proe,'e
PrOel'e Win
van gewijde Poezij
Poezfj;; de Bijbel, een dichtlluk
dichtfiuk;;
de rader/andfche
P'aderlandfche Zeeheld; SI.
St. Eufta#us
Eujla#us genomen en hernomen; Hulde aan de maflt(chappij
•t A/gemem,
maat(chappij tot Nut van
Yan 't
Algemeen, bii
biJ derzelver 25
jarig beftoan;
beJlaan; Hulde aon
aan LUTHER, bij het 3de eeuwfeest der Her.
vorming; Lauwerkroon voor de Neder/andfche
Nederlandfche zeehelden, bij dm
:;eej/ag
yan CONSTANTIJN
;;eejlag voor Algiers; het leyen
leven van
CONSTANTI]N HUIJGENS,
HUI]GENS, in
gemeenzamen dichttrant ; Gefchiedkundig gedenkftttk
gedenkjluk van
Vfm het voorgevallen binnen /Jaar/em
Haarlem 1799,
1799,!l2 deelen; FRANK VAN BORSE'BORSE;'
LEN en JACODA
JACOBA VAN BEIJEREN,
BEI]EREN, 3de druk; CHARLOTTE VAN BOURBouaBON; HUIG DE GROOT en MARIA VAN REIGERSBERGEN ; LOUISE
DE COLIGNY; J OHANN DE WIT, Raadpen!ionm'is
Raadpenflonm'is van Holland; ARNOLD GEESTERRANlJS
GEESTERRANIJS en SUSANNA VAN OOSTDIJK ; Romein{che An_
Antieken van vri/heidsvrijheids- etl
m raderlandsliefde
P'aderlandsliefde,, LAZARUS
LAzAR us in 4 befpiegelingen; SEMIDA en CIDLI, of de Hope der Oftollding
Ojlallding !lde
zde druk; de
vier leyensftandm
levensjlandm van den
dm lIfensd,
Mensd, 2de
zde druk; de Man en Vr'ouw
Vt'ouw in
de 4 tijdperken huns levens, z deelen,
deel en , waarvan een 2de druk is in
één deel; de 4 Tijdperken van den dag; CORNELIUS, de Hoofdman,
in 3 boeken, zde
2de druk; BijbeJ{che
BijbeJfche Tafereelen, in eenen dramatifchen fiijl, in 33 Tafereelen; het Hout, of Boschgedachten , in
6 befpiegelingen ; Hollandseh
Hollandsch Arkadia, of Wandelingen in de omftre
omjlre
ken van Haarlem; Katwijks zomertogtje; Proeve "an
van Herderskoute1l,
Herderskoutl'1l,
JTisfeherszalJgen
JTisfcherszangen en Mengelingen; de Geest der gefchriften van wijfm
wijlm
J. LE FRANCQ VAN BERKHEIJ, in huislijke zmnenfpraken; rertoofJ;en
P'ertoof!;en
ter be[chm'ing
he[chm'ing C1Z
C1Z vcl'bctcriftg
YCI'bctcrittg Van
van den zoogcnaal11dcn gcmeenm
gclltcenm 1/1011;
man;
de
4
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de
tie Bataven
BattJvlm '')~) Ine
.fte en llde
~de zang; de worftelingm der Bat/1t1ffche
Batl1affche "rI/vrij_
luid;
YaderJanrJ
"et"lost;; Proeve eener 1Irije
"rije na.
nalzeid; het Pader/IJnd
Paderland aangevallen en "erlost
1Ian
volging in Alexandrijlz{che
Alexandrijl1fche "oetmaat "an
"o/ging
van het gedicht Montmartre,
"olging
fl1 hexameters; Nederlands "olksverwachting,
door Mr. J. MEERMAN in
volksverwachting ,
dicht!tuk
dichtauk
dichtlluk ter gelegenheid der groote vergadering, ter overweging van
het ontwerp der grondwet; Parijs aan de voeten van keizer ALEX.
ALEXANDER,
/tNDER, 31 Maart 18
1814;
II 4; de fchim ,'an
,'mI Czaar PETER aan
arm keizer
MOENs gezamenlijk, Rijkdom, Middelbare ftand
ALEXANDER; met P. MOENS
~de druk; eene navolging van DELILLE, de drie rijken
en Armoede, llde
van H. DE GROOT, een fchoolboek.
fchoolboek, en
tier Natuur; Historie "an
der
Levensfchetfen van mannen en vrouwen, waarvan het I!le
IIile
ae !luk
auk
iluk met
DR. M. NIEUWENHUIZEN
NIEUWENHUlZEN te zamen, en het 2de door onzen fchrij_
fchrijver alleen bewerkt is. Voorts heeft de verdienstelijke LOOSJES nog
de volgende Tooneelfrukken
Tooneelllukken
Tooneelftukken geleverd, als: CAPELLEN TOT DEN POLL;
flag bij Nieuwpoort ; EMILIA VAN NASSAU ; AMELIA F ABRIClUS
ABRICIUS ,
de {lag
pag
of Delft door buskruit/
buskruid verwoest; KENAU HASSELAAR; EWOUD VAN
LODIJKE, of de ondergang lier
ier ZeeUW[c!le
Zeeuw[c!le flad
Zeeuw[c/ze
ftad Romerswaal ; EBBA
NIELS; DIRK DE BEKKER, alleen Treurfpelen; de vlugt "an
van HUIG
HUIO DE GROOTS tweede
DE GROOT; GEVAARTS en GIJZELAAR; HUIG
halling[chap,
halling[chop,
,,'ugt
vlugt uit Amflerdam;
Amfterdam; C. F. GELLERT, en LAULAU.
IJalling[chap, of "lugt
RENS KOSTER, met zang; allen Tooneelfpelen: verders de Water.
geuzen, heldenfpel; het "erlost
verlost .Jeruzalem, zangfpel, Toonee!.oefonin.
Toonee!.oefeninTooneel.oefoningen in 4 deelen. Bovendien heen
heeft LoosJEs
LOOSJES verfcheideue goede verta·
vertalingen geleverd, onder anderen de Ge{chiedenis
Gefchiedenis der Engelfche "olkGefclIiedenis
volk.
volkplantingen in de West.Indien, 6 deelen; Ge{clJiedkttndige
Gefclliedkttndige
Ge{clJiedktmdige befcho1Jwt"llg
befchoTlwt'l1g
1Ian
van het eiland St. Domillgo,
Domingo, beide
beiàe van EDWARDS. Eindelijk bragt
geacht
llij
lJij met wijlen den weleerw. heer CORNELIS DE VRIES het geacbt
fiand,
iland, hetgeen iinds
ilnds onaf·
weekblad, Konst en Letterbode, in 1789 tot !land,
gebroken wekelijks verfcheen en nog tot heden een ruim vertier geniet.
A. LOOSJES
LoosJE.s bevestigde het gezegde van onzen HUIGENS, wien hij
in vlijt evenaarde, " dat hij, die weinige jaren ijverig befteedt, vele
" geleefd heeft." Hij begaf zich, al naar het uitkwam, vroeg of laat ter
hie\, dat het hem
hiet,
rust; doch de zon vond hem zelden te bed: en van hie\.
nooit aan tijd ontbrak, noch om de arbeidvoHe
daarbeid volle taak, welke hij zich da.
gelijks voorfchreef, te voltooijen, noch om deel te nemen aan de gezelvrolijk_
lige verkeering met zijne vrienden, in welker kring hij leven en vrolijk.
l1eid verfpreidde. Als fchrijver ontmoeten wij in hem overal den
lleid
11eid
fchranderen, ervaren man; doch bij alle de vereischten van eenen dich·
eens,, door den [nellen ftroom zijner denkbeel.
denkbeelter verloor hij wel eens
weggeOeept,
den weggefleept.
weggefleept, de ftrenge regelen der kunst uit het oog. Had hij
zijnen geest binnen engere palen van oefening kunnen bedwingen,
en zich voornamelijk en aIleen
alleen bij de dichtknnst
dichtkunst bepalen, bij
hij bad
had
voorzeker aan de eerfte dichters den palm der overwinning beftijl drukte hij zijne gedachten met eene na.
twist. In ongebonden frijl
natuurlijke geregeldheid, en fierlijke eenvoudigheid uit, en verftond
bij uitnemenheid de kunst,
kUllst, om de aandacht zijner lezeren
Iezerell te boei.
boeijen;
jen.
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;en; gelijk dan ook, bU het verfhlndigfte en befchaafdfte deel der
Natie, zijne verdiensten In dit vak volmondig zijn erkend geworden.
LoosJEs was. voor hee overige, een beminnaar van zijn vaderland,
een oprege voorftander van ware vrijheid en een braaf Christen;
hij nam een hartelijk deel in 11et geluk en ongeluk zijner nacuurgenooten; fticheee zoo veel goeds als hij konde; vergae fpoedig hem
aangedane beleedigingen, en was fieeds erkentelijk omtrent onevangene weldaden. LOOSJES verwierf door zijne kundigheden hee Iidmaae.
fchap van TEIJLERS godgeleerd genootfchap ee Haarlem, alsmede
van de LeiJdfche en Zeeuwfche maatfchappijen, en was een ijverig
en werkzaam lid van den huishoudkundigen tak van de Maatfchappij
der wetenfchappen. In den avond van den 128fien van Sprokkelm.
"1818 woonde hij nog het Haarlemsch gezelfchap: Oefening in Wetell[chappen genoemd, van wel ks letterkundig gedeelte hij mede
een geacht lid was, in volkomenen weJCland bij; doch naauwelijks
had hij te huis eenige oogenblikken bij de zijnen gezeten, of hIJ
gaf plotreling den geest, l1echts den ouderdom van ruim 56 jaar
bereikt hebbende. LoosJEs was gehuwd aan Mejufvrouw CORNEWI.
JOHANNA HERDINGH, die hem overleefde, en waarbij hij 3 zonen
verwekte, PIETER, VINCENT en ADRIAAN, waarvan hij den eerrten
en laatfien, in 1799, kort na elkander verloor, en de middelfte , namelijk VINCENT, den handeltak zijns vaders, met lotfelijken ijver, voor
zijne moeder VOOrtzet, en, behalve eenige proeven in het letterkundig
vak, ook de uiegave der nagelatene Gedichten zijns vaders bezorgd heefe.
LOOTS ,LOOTSMAN. Zoo noemt men in de zeefieden ie.
mand, wien de gronden eener haven, reedc en kusten, bcnevens de
klippen en zandbanken in derzelver nabijheid, volkomen bekend zijn.
De Lootslieden moeten de fchepen vellig in en uit dc haven in zee
brengcn, zonder dat zij fchade bekomcn ,cn te allen tijde bij
de hand zijn, om de aankomcnde fchepen, op het eerfie fein,
hulp te bieden. Niemand worde echter tot Lootsman toegela.
ten, dan na behoorlijke proeven zijner bekwaamheid tot dezen
post, die niet zelden met veel gevaar verbonden is, gegeven fe
hebben.
LORD. Een Engelsch woord, Heer beteekenende , is de eigenlij.
ke titel van den hoogen Engeifchen adel, welke hicrom aan de ridders
en baronets niet gegeven wordt. De wcrkelijke Lords maken voor
het grootfie gedeelte het hoogerlJUis van het parlement uit, en heeten
Pairs. Er zijn echter ook titulaire Lords, die of zonen van pairs,
of Schotten en lel'en zijn, en gewoonlijk in hee lagerhuis. of het
buis der gemeentc , zitting hebben.
LORETTO. Eene kleine fiad. niet ver van de Adriatifclte
zee liggende
onder het gebied van den kerkelijken fiaat. Zij
heeft eenen bisfchop; bevat omtrent 4,000 inwoners; bertaat
flechts uit cene enkele lange firaat, cn wordt veel door Roomfche bedevaartgangers bezocht, uithoofde van het he;Jige huis (la
ALOBMERN WOOIlDENIl. IV.
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Cara S(Jnta)~ hetwelk zich in de domkerk aldaar bevindt, -en. vol.
gens de legende, door de Engelen in J~9I uit GaU/ca naar Ter/at.
in Dalmatie, van daar echter in 129+, naar [ta/ii' in het land ..an
Rccanati, en eindelijle in het volgende jaar naaI Loretto zou zijn
overgebragt geworden. Van dit buis, dat midden in de kerk fiaar,
geeft men voor, dat het de woning van MARIA, te NaUlTeth, geweest zij, door welker ven!ler, dar men nog aanwUst, de engel GAllRIEL haar de bood!èlrnp wegens de geboorte van den Heiland kwam
brengen. Het is van buiten met marmer -overtrokken, en vallcederhom en bakfieenen van ongelijke grootte gebouwd; 30 -voet lang.,
15 breed, 18 hoog, en van binnen en buiten met vele kostbaarhedell
verHerd. De deur en een hek of trnlie-we[k~ waar achter MARIA
met het kind JEZVS geplaatst is ,zijn van zilver. Dit huis be-vatte weleer groote fc!Jatten, door vrome bedevaartgangers en lieden van
aanzien bijeengebmgqdoch die bij den inval der Franfchen in 1798
grootendeels verfirooid geraakt en verdweenen zijn. Het beeld. echter, dat men gered had, werd, den 9rlen van Winterm. IRo!l. met
groote plegtigheid, weder op zijne plaats gebragt. Gedurende het
aanwezen van het koningrij k Italië, onder de Franfchen, was La1'Ctto de hoofdplaats van een distrikt in het departement Mufone.
LOTUS. I. Een gewas, vele overeenkomst met de fieenklaver
hebbende, een voederkruid. !l. Een boom, met kleine, dadelvormige , zoete vruchten, waaruit men mee en wijn bereidde. zoo als men
uit de wortelen eene foort van brood bakte; zijnde deze boom on.
getwijfeld dezelfde, waarvan de L%phagen van HOMERUS, (een volle
aan de NoordoAfrikafche kust, waar deze boom nog tegenwoordig
groeit) htmnen naam ontleenen. Er zijn echter nog ee!lige andere
foorten, die denzelfden naam voeren, wier hout gedeeltelijk tot veler.
lei gereedfchappen en werktuigen gebruikt wordt, {joch waarvan
de vrucht niet zoo aangenaam is, en die niet met eerstgenoemden
boom moeten verwisfeld worden. 3. Is er ook eene Egyptifche
plant, welke Lotus genoemd wordt; zijnde eene foort van waterlelie
met zeer fraaije bloemen, die in het Oosten bekend. en zeer geacht was, en mede tOt fpiJze gebruikt werd.
LOUIS (ANTONI]) werd in 1723 te lI1etz geboren. OfîchoOA
zijne geestvermogens voor alle wetenfchappen gefchikt waren, gaf
hij echter den voorrang aan de beoefening der heelkunde, waarin
hU de theorie met de praktijk in eenen hoogen graad wist te ver.
eenigen; terwijl de eer!le, die op de gronden der grootfie meester,
gebouwd was , bovendien geen gering fieunfel ontving uit zijne
grondige kcnnis der oude fchrijvers, en hem die nieuwe ophelderingen over de kunst aan de hand gaf, welke men. in zijne fchrift~n, en vooral in de verhandelingen van de akademie der heelkunde,
ontmoet. Hij was inzonderheid ongemeen ervaren in de letterkundige. gefchiedenis dezer wetenfchap, en in dien tak derzelve, welke over
de Regts-genceskundc loopt, v:lnl1et oordeel van welks beoefening
dik·
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dikwijls het leven en het geluk der burgeren zoo zeer afhangt.
Van zlJnt! hedrevenheid en fmaak in de letterkundige gefchiedenis dèr
heelkunde gaf hij blijken in verfcheidene fl:ukken, door hem uitgegeven, gedurende het berucht pleitgeding tusfchen de genees- en heel.
meesters, die niet weinig tocbrageen aan de zegepraal, welke de heel.
kunst toen op de geneeskunde behaalde; terwijl hij zijne kunde en
zijn opgeklaard oordeel in de regts-geneeskunde aan den dag legde in
zijne verhandelingen , over verfcheidene regtskundige vraag!1ukken,
die hij met eene bekwaamheid behandelde, waaraan men tOt men
tijd toe nog geene kennis had.
Zoo verheven en doorleerd als LoUIS in zijne theorie was, zoo
fiks, en op eene nnauwkeurige kennis vnn het menfchelijk ligchaam
gegrond, was hij in zijne praktijk. Nog zeer jong bij het leger als
chirurgijn.majoor adjlldallt geplaatst, vervolgens door den koning tot
opperheelmeester bij het hospitaal de la Charitt en daarna tot conrulerend chirurgijn-majoor bij de legers in de .Quitfche oorlogen.
nangefl:e1d zijnde, gaf hij zich, na het terug keeren uit dezelve te
PariJs, aan eene uitgebreide praktijk over; deed zich als eenen handigen en ervaren heelmeester kennen, en vereenigde fl:eeds, in zijne
behandelingen en kunsebewerkingen, de koelzinnigheid van den wij.
zeu met de behendigheid van den practicus; het doorzigt van een
ervaren man met de vaardigheid van den kunstenaar; terwijl het medelijden fieeds zijne hand befl:uurde, wanneer hU zijne lijderen het
pi,inclijk ijzer toediende.
Zood ra kreeg niet de Akademie der heelkunde kennis van zijne
verdiensten, of zij ontving hem in haren fchoot, eer hij nog bU het
collegie werd aangenomen, en benoemde hem vervolgens, na den
amand V:ll1 den heer l\'foRAND, tot haren geheimfchrijver. Ons befiek laat niet toe, om alle de fchriften van den heer LOUIS op te
tellen. Wij noemen van dezelve alleen zijne Let/res {m' la eerlUllde
des fignes de /a 11101'1 (Brieven over de zekere kenmerken van den dood);
een werk, dat zecr zeldzaam geworden, en reeds in het begin zijncr fiudien, bij gelegenheid van een gefchil met ecn kundig arts over
dit fl:uk, door hem uitgegeven is; alsmede zijn werk, getiteld: Pa,.a/& des différcnte; tIZ ét.'zo des de traiter /{~ lIfa/adie Pél1érienne
(Vergelijking der ondcrfcheidene manieren van het behandelen der
Venusziekte), wc Ik werk tegcn een en verachtelijken hoop kwakzalvers gcrigt is, die, onder het bedrie;;clijk lokaas van onfeilbare geneesmiddelen voor die kwaal, van de ligtgeloovigheid van het gemeen misbruik maakten, en met het leven hunner mcdeburgeren handel drevcn. Over het algemeen leveren alle de werken v:m LOUIS
blijken op van geoefendheid in velerhande zaken, en dragen het
kenmerk van eenen fchriJv,"r, die zijn fl:uk volkomen meester was.
Was de heer LOUIS beroemd door zijne fchitterende hoedanigheden van gcest, hij was het niet minder door die van zijn hart: regtvaardig, deugdzaam, godvruchtig, en ecn trouwhartig vriend zUn-

YD

d~

L 0 U lSD 0 R. LUB E K.
de, was hU te gelijk bij ultnek medelijdend en weldadIg. Zoo
hij vijanden had, - en dikwijls haalt verdienste zich de meeste op
den hals - was hij er nict haatdragend tegen, maar bewees fommi·
gen hunner zelfs de grootfte diensten. Hij was nederig van hare, zoo
als bleek uit zUlle begeerte, dat zijn gebeente zoude rusten naast die
der armen, welke 11ij voorheen had opgepast. in het hospitaal óe 111
Solpelrié, waarin hij zich 6 achtereenvolgende jaren met allen ijver
geoefend had. Men omving aldaar zijn onbezield overfchot, niee
zonder tmnen van gevoel en weedom over het verlies van zulk ee.
nen vriend: offerhanden zekerlijk, die zijner cageclachtenis grooter
eer aandoen, dan de fC!Jit·terend!te eerezuilen.
LOUIS D'OR. Eelle Franfche gouden munt, welke naar LODEWIJK XIII ,die haar in 1640 liet !tempelen, alzoo genoemd is, en in
het eerst 10, doch naderhand 14 Livres werd waardig gerekend. De.
zelfde koning liet in het volgende jaar ook eene zilveren munt Ilaan.
Louis b/rmc geheeten, welke, wanneer zij haar gewige houdt, ruim
3 Livres waardig is.
LOUISIANA. Eene landftreekin NoorJ.dmeriko, behoorende
eertijds aan Spanje. en daarna aan FrankriJk, waardoor hetzelve iA
1-803, voor eene fom van J5 millioen dollars, aan de Pereenigdl
flnten werd afgellaan. Het grenst ten Zuiden aan den Mexikaan.
[dm zeeboezem, ten Oosten, aan de Mis[isfippi, en de Ame.
rikaunfche vrij!taten, ten Westen aan Nieuw.Mexilro, en ten Noor.
den aan nog weinig bekende, en door wilde volken bewoonde, land.
{l:reken. De lucht is er gezond, en de grond vruchtbaar; dech iets
fieenachtig. Indigo I tabak, boomwol , vlas, enz. zijn de voort.
brengreis des lands, hetwelk ook hier en daar zilvermijnen en ercsgroeven, oplevert. Nieuw-Or/eans is de hoofd!tad, en ligt aan de Mis.
/lsfippi. en het gcheele land is federt 1805 in de drie provincien,
Misft'sfippi, Lotlifiana en M'eulV-Orleans verdeeld, welke, zoodra ieder
derzelve eene bevolking van 3 :;',000 illwoners b('zit, in de regten
van de overige landrchappen der Vereenigde llaten van Nood·A.
titerilra treden, (zoo als reeds met Nieuw..or!eans gefchied is) en
als dan 2 afgevaardigden in den fenaat en I in het lagerhuis kunnen
zenden. Het geheel is thans in 12 graaffchappen, van ongelijke groot_
te en bevolking. verdeeld.
LOUVIERS. Eene fiad in Frankrijk, met 6,500 inwoners, aan
de rivier de Eure. de hoofd!tad van een arrondisfement in het de.
partement van dien naam. Zij is in den jong!ten tijd door hare laken fabrijken zeer beroemd geworden; zijnde hare fijne lakens de
fchoonfte. f[erkfte en duurfte van geheel Frankrijk. Men heeft
er de fpin.machine van DOUGLAs, en andere nieuwe uitvindingen,
ingevoerd.
LUBEK, eertijds eene der voornaamfte Hanzee. en thans nog
eene van de vrije fteden van het Duitfche verbond, ligt op
HolfcCÎlûchen bodem, op ~nen matig hoogen , Jangwerpigea heuvel,
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die zIch OostwaartS naar de IPacken;fz, en Westwaalt' naar

de Trave, die hier in de Balti[che zee valt, uitrrrekt.

De Had
wordt door fterke muren en torens bevestigd; door wallen, met
ciiepe grachten, omringd, die echter meer tot wandelplaatfen dienen,
dan wel tot eene duurzame verdediging gefchikt zijn; telt 26,000,
volgens fommige 30,000 inwoners; heeft uitmumende godshuizen, en
In het voormalig Katharijnen klooster een Gyl1111ajiu111 van 7 klasfen, oncier welks leeraren de geleerde gefchiedenis verfcheiden beroemde man.
nen optelt. De Marien-kerk, met een !lerrenkundig uurwerk, en eenen dooden-dans, is merkwaardig. De handel van Lubek bepaalt zich,
inzonderheid, tot de landen- van de Oostzee: Hamburg voert zijne
van daar komende waren, grootendeels , over deze lhd, voor welke
bet vervoer met platte vaartuigen, door het kanaal, hetwelk uit de
TrtWe, door de Ste~nitz tot aan de Elbe getrokken is , zeer gemakliJk gemaakt wordt,. Men vindt er aanzienlijke zUiker.rafinaderijen,
en onderfcheidene fabrijken, :ds van tabak, leder, barnfieen, zeep,
zijden !loffen, hoeden, pergamem en andere van aanbelang. De l1ad
Tra,'emunde ligt onder het gebied van Lubde, benevens het vlek
Schlulcup aan de Trave: bovendien behooren tOt hetzelve, in gemeenfchap met Hamburg, de //ier-londen, en het lledeke Bergedorf,
benevens de ambten Bihen en Behlend01f, in het Lauenburgfche;
het dorp Mallcendorf, in het prinsdom Lubek, en eenige verl1rooide
bezittingen; ovet\ het geheel met de ftad 4j v. m. met 4°,600 in.
woners bevattende.
LUC. (ANDREAS DE) Een beroemd natuur-onderzoeker, in 1727
in Ceneye geboren. Bij gelegenheid van een gezandfch3p van wege
de burgerij, zich in 1768 te Parijs bevindende, verwierf hij, door
:zijne groote verdiensten, de vriendfchap van den Franfchen l1aaç9dienaar CnOlSEUL. Na zijne zending volbragt te hebben, reisde hIj
naar Londen, waar hij bij de koninklijke maatfchnppij der wetenfchap_
pen tot lid werd aangenomen, en door de koningin van E'ngelandin
1773 tot haren voorlezer werd aangel1tld. In 1774 en 1775 bereisde
bij, met eene aanzienlijke Engelfche vrouw de Zwitferfche Alpen,
deed vervolgens alleen eene reis door de Hanoverfche landen en den
Har:, en eindelijk eene reis opwaarts den Rijn. Van hem zijn fa
druk verfchen: Lel/res phyjiques et morales fur les montagl1es, et fur
f histo;re de la terr6 et de r homme; Traité fur les modijicatio1JS de
Atmosphb-e, ou th40rie des baromUres et thermomètres, en NOffvelks idées fur la Métdor%gie. DE Luc merf voor eenig<! jaren, en
liet eenen broeder, WILHELM ANTON, na, die zich met waarnemingen omtrent den barometer en hygrometer onledig houdt, en een
fraai kabinet van naturalien bezit, benevens het fraail1e nuk Urnftr:
IJ111 (Pekblende), en quartz.krijl1allen, met Titan doorweven.
LUC ANUS, (MARCUS- ANNAEUS) een Romeinsch dichter, eell
%Oon van ANNAEUS MELA. en een broeder van den wijsgeer SENE~A" zag te Con/ua io Sponje, in het 3811e jaar onzer tijdrekening,
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het eerfie d:lglicht. In zijne vrocg-e jeugd ging hij n:l:lr Rome, eil
Cil
wist zich door een lof-gedicht ZlJO zeer in de gunst van Nuw
te dringen, uat deze hem, toen hij den bevoegden ouderdom bereikt had, tot Q]t"stOI' en .d!!gul' aanflelde. Onderms[chcll had LvCANl'S de onvoorzigtigheid, om tr~~en NEIlO, die op den Pa,.nmfus denzelfden rang als III de wereld wilde bezitten, in het firijdperk te treden. De eerlle verkoos o RI'IIEl'S , de laatne NEOBE. ten
cnderwerp: LUC.\NUS behaalde de overwinning, e11 NERO had het
verdriet, dat hij zijnen mededinger op het toonecl van POlllpejlls
moest zien kro0nen. Van dit oogenblik af beHoor de keizer tot zijnen dood, waartoe LucANUs, die uit misnoegen tegell zijnen vervolger, aan de zamenzwering van P/So h:1d deel genomen, dan ook
kort daarna veroordeeld werd. De wijze van zijnen dood door NERO aan hem zijnde overgelaten, ver].o os hij zich in een warm bad
de aderen te openen, en zeide in zijne laatrte .oogenblikken de ver·
zen op, die hij op eenen foldaat,
faldaat, op dezelfde wijze geflorven, ge·
maakt had. Van zijne werken zijn gecllc
geelle overgebleven, dan zijne
Pnarfalitl
Pharfalitl , five belli civi/es Ca('jtJris et POll1peji. Lib • .r; zijnde
een gedicht ovcr
over den oorlog van CflESflR
CflESAR en PO~IPEJUS, waarin veel
fchoons gevonden wordt; doch hccwelk door jonge lieden met behoedzaamheid dient gelezen
gelezcn te worden.
LUCAS. De fchrijver van een der vier Evangelien, dat zijnen
naam draagt, alsmede van het bock genoemd de Hal/delingen der Apostelen. Het eerne,
cerne, wanrfchijnlijk
waarfchijnlijk voor het jaar 64 in het licht
gekomen, onderfcheidt zich boven andere berigten van JEZUS leven
door volledigheid en naauwkeurigheid, en leven fporen op van geene geringe kennis; terwijl de lantne
laatfie zeer geregelde berigten v.an de
opkomst der Christelijke kerk, eu inzonderheid van de reistogten
van den Apostel PAULUS bevattcn, en later dan het Evangelie ge.
fchreven en uitgegeven zijn. Offchoon beide rchriften voor eencn
cenen
vriend, TUEOPHlLUS, be[J:emd waren, werden zij echter fpoedig in
de kerken voorgelezen, ell verkregen een kanoniek aanzien. Voor het
overige is van de levensgefchiedenis van LUC.1S weinig meer met ze.
kerheid bekend, dan dat hij een
cen geboren Jood en een tijdgenoot der
Apostelen was, die de berigten van JEZl:S leven uit den mond v:m ooggetuigen heeft kunnen vernemen, en PAl'LVS verrch~idenc
verrch~idene jaren op
zijne reizen vergezelde. om welke reden hU ook in het boek, de
Handelingen der Aposteletl , berigt, hetgeen hij zelf gezien en be.leefd heeft. W:!.1rfchijnlijk is het, dat hij een geneesheer geweest
ziJ, altans géen fchilder, zoo als fommigen gemeend hebben.
LUCCA. Oorfpronkclijk
cene Romeinfche volksplanting, welke
Oorfpronkelijk eene
met den val van het Longobardisch rijk, ol1der K AREL dm Grooeen, aan P,'ankrijk, en naderhand door OTTO I aan Duitst:1zlllnd werd
afgeCl:aan • is thans een hertogdom, tOt Italië behoorende. Nadat de
Frllnfenen in 1797 aan hetzelve een nieuw regerings - bcftullr
beftullr hàdden
opgedrongen, werd hee in 1805 in een prinsdom veranderd, en, met
Pr.
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PIOr.tnINO vereenigd, aan DACCIlIOCIIJ, den zwager van IkoNAI'ARTE,

gefchonken; doch bij het congres van IPccllCll viel het land aan de
koningin van Etrurie ten deel, tot dat haar zoon het hertogdom
Parma kan aanvaarden, wanneer het aan TOS"fI11C vervalt. Deze
kleine fiaat grenst aan het GCIJucji:he en Florcllti./lIfche gebied, aan
het voormalig Lombardije, en de LegustifclJe zec, en bevat, op
aene uitgefirektheid van 23 v. m. 120,000 inwoners. Koren groeit
(IC nict genoegzaam, ma:lr wijn, olij cn kastanjes in overvloed. De
z.ijden.fabrijken bloeijcll er bij uitnek ; doch benaat het voornaam.
Re voortbrengrel des lands in katoen, waarvan de fijne roort alom
beroemd is, ell voornamelijk Il:t:lr EI/geland wordt uitgevoerd. De
hoofdfiad des lands is LucctJ, welke thans 22,000 inwoners bevat, !l!l kerken, een hertoglijk paleis cn federe 1302 eene lInivcr.
1heit heeft, die echter niet zeer vermaard is. l\Ten vindt er cene
:akademie der wetenrchappen, twee goede opvoedingshuizen, en aanzienlijke fabrijken en handel in olie en zijde. Vier geographifche mijlen
van deze fiad vindt men de beroemde baden, die zeer. !l:erk bezocht
worden.
LUCHT. (Zie: DAMPKRING.)
LUCHT-DLAASBALG. (NIEUWE ONTVLAMBARE) Dit
werktuig door den Londenfchen werktuigkundigen NEWi\IAN uitgevon.
den, en door hem ook Zuur.wa!erjlofgaz·Blaasbalg genoemd, werkt
nog veel !terker, dan die van enkel zuur!l:ofIucht, waarmede men tot
hiertoe den hoogfien graad van hitte konde voortbrengen. Het be.
aaat uit een vierkant, geheel lnchtdigt gefloten vat van /levig koper ~
omtrent 4 duim lang, en 3 duifn breed en hoog, hetwelk men vnn
dampkringslucht ontledigt. Twee derde van hetzelve vult men met
waterfiof- en een derde met zuurnofgaz. Op dit vat is eene perspomp gerchroefd, waarmede de lucht in hetzelve moet verdigt worden; terwijl de buis dezer pomp, van onderen digt bij het vat, cene
kraan heeft, die men naar welgevallen kan openen of fluiten, en van
boven eene horiz<lntale pUP, welke mede van eene kraan voorzien is,
en met eene flesch of blaas vol znnr-waterfiofgaz in verbinding /laat.
Vok het koperen vat heeft eene pijp met eene kraan, welke pijp in
eene zeer fijne foldeerpijp uitloopt. Wanneer nu de kraan dezer
laadle, gelijk ook die boven aan de buis, wanrmm de blaas zit, gefloten, maar de kraan onder in de pompbuis open, en de !l:amper ge.
heel boven is, dan wordt, door hetnederdmkken van den !l:amper
of zuiger, de kraan boven aan de blaaspijp geopend, wanneer daardoor een !l:room lucht uit de blaas in het luchtledig ruim der pompbws dringt, het~elk de opgetrokken zuiger heeft achter zien gelaten.
Deze lucht, door het neerorukken van den !l:amper in het koperen
ve:rdigtingsvat gedreven, kan men beletten terug te keeren door cene benedenwaarts- op ene klep (van eene blaas of gewast taf), welke
men aan de pompbuis brengt. Haalt men den zuiger weder op, dan
drwgt. zoodra bij weder boven i5, weder een nieuwe lucht/lroom
y 4
uit

LUC H T n o L.
uit de blaas, die weder in het verdigtvat wordt voorrgc!h!wd. Men
beeft zeer weinige flagen Iloodig, om de lucht dermate in het vat te
\1erdigten, dat zij, wanneer men de kraan der luchtbuis opent, door
de pijp, met groote kracht, als ('ene dunne I1raa! uitrchiet. Steekt
men deze gaz!lralen aan de enge opening aan, dan verkrijgt men zulk
eene vreesfelijke hitte, dat ligchamen, die men voorheen voor geheel
onfmeltbaar hield, b. v. zuivere aarde, zeer gemakkelijk tot fmelteil gebragt worden. De lucht in het vat niet genoegzaam meer ver.
digt zijnde, hehoeft men flechts op nieuw te pompen. De ontdek.
king van dit werktuig is van veel belang voor de delfllof- en fcheÏtikunde, gelijk mede voor vele werktlligel~ke kunsten, die alle daar.
uit veel voordeels kunnen trekken.
LUCHTBOL. Dit werktuig werd allereerst door JOZEPfI MICHEL
MONTGOLFIER. in Frankri.ik, uitgevonden. Overtuigd, dat linnen,
boven een helder brandend vuur verwarmd, zich in de lucht verheft,
wanneer het niet tegen wordt gehouden, nam hij, door zijnen broe.
der ETIENNE geholpen, te Avignon eene eer.!le proef op een paral_
lelepipedum van taf, en kwamen beide broeders vervolgens overeen,
om eenen bol van middelbare grootte te vervaardigen, en die omhoog te doen rijzen. Zij lieten dien opgaan vall het term! van bet
huis van den heer BOLLOVD , en maakten daarna, door luide toejuichingen aangemoedigd, eenen tweeden, die zich nog veel hOGger
verhief, waarvan het gevolg was, dat de bijzondere 11aten van rt'"amis, den sden van Zomerm. 1783, bij hun procesverbaal , deze
nieuwe ontdekking bevestigden. Men had tot deze laatfte proeve
zich van eenen bol van 110 voet omtreks bediend, die 500 pond
gewigts opvoerde; zich :2000 metl'es verhief, en die men in weinige
oogenblikken, door lucht, de helft ligter dan de dampkringslucht ~
gevuld had. Men nam nu van tijd tot tijd nieuwe proeven mer:
meer of minderen goeden uitflag, totdat men eindelijk op den !J7 fEen
van Oogstmaand 1783, te Parijs, eenen bol van IZ voet middeltiJns. en van eene bevallige gedaante, zag oprijzen, en zich weldra
in de wolken verliezen. De naam van lVIONTGOLFlER was nu in aller monden; doch hij onttrok zich aan de algemeene toejuiching, en
liet aan zijnen brpeder ETIENNE de zorg over, om te Pnrifs eene
ontdekking te openbaren, waaraan deze, door zijnen langdurigen arbeid
en vernuft. mogt rekenen deel te hebben.
ETIENNE deed van dezelve verflag aan de akademie der wecenfchap_
pen, en liet. in tegenwoordigheid van derzelver commisfarisfen, eenen bol van 70 voet hoogte en 46 middellijns op; doch de pogin.
gen, om dien cegcn te bouden, de hevige wind en regcn, die een
etmaal aanhield, befchadigden denzelven dermate, dat hij dadelijk
moest herfteld worden. Binnen 4 dagen had hij eenen anderen bol
van 57 voet hoogte en 4 1 voet middellijns gereed, welke, in het
hof van het ~asteel van Pelfail/es geplaatst, op de' ft,atigfce wijze,
met een gewlgt van 500 pond omhoog ree" eo 10 het naburig
bosch,
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metres van de plaats waar hij opgeftegen
was, uedcrdaaluederdaal.
bosch, 3,600 mefres
opgcftcgcn \\1:15,
uedcrdaal.
de. Kort daarna vervaardigde ETIENNE eenen nog grootercn
grooteren Luchtmiddellijns;; dragende eene
gallerij. iu
bol van 70 voet hoog en 46 middellijus
eeue gallerij,
wns, waarop het ftroo en d;!
de wol (waar(waafwelker midden het fornuis was,
van men zich tot hiertoe alleen bediend had) ter verbranding moestcn
ten gelegd worden, ten einde elk oogenblik aan het werktuig nieuwe
verfchaffen. Na eenige proeven, die het venrOll
vertrouwen
w~ lucht te verfchajfen.
wen
op hetzelve vermeerderden, waagden het twee natuurkundigen, om
illuetle mede op te rijzen, en zag het verwonvan het kasteel la ilfuefte
Parijs hen weldr2
[end overtrekken,
derd PariJs
weldr:! de rivIer
rivier en de geheele ftad
overtrekken. en
zonder eenig toeval 8,000 mefres
metre. van de plaats huns vertreks
vercreks neder:zonder
OZEPII l\10NTGOLFlF.R,
MONTGOLFIER,
dalen. Omftreeks denzelfden tijd zag men JjOZEPIl
Lyon. met eenen
te Lyon,
een en Luchtbol van 126 voet hoog en 102 voet mid.
middellijns • met 7 reizigers, waaronder hij zich zelf bevond, tot ver~
verbazing van alle aanfchouwers opgaan.
Het was nu bewezen, dat de kunst, om zich in de lucht te verZQO lang op rekereke.
beffen, geen droom meer der verbeelding was, zoo
dwaaöheid gefteld; gelijk
gel ij k dan ook de akademie, op bening der dwaa6heid
rigt harer commisfarisfen, tie ontdekking volledig oordeelde, wat der.
derbi h~.t
h~t algemeen betrof; de beide broeders op de
"e/ver
uilwerkfelm in
zelyer ui/werkJe/eli
lijst haren correspondenten plaatfte.
plaatrte, en hun den prijs van 600 Livr:es
vr.es toewees, door eenen o.nbekenden ter aanmoediging der wetenva~tgerteld; terwijl ETIEl':NE
ETIENNE bovendien het orde-lint van
fchappen vaHgefteld;
MlcKIEL van deu
del) koning,
koning. en JOZEPH
jOZEPH eene jaarwedde van 40,000
St. MlcRIEL
Uvres ontving.
ontving, ten einde .eenen Luchtbol te vervaardigen, om te dielivres
Den tllr
ter
nen
ttlr outdekking van mic!delen, om dien te befturen. Dit laatree
laatfee
hem, tot dus verre
echter, is 3l\Il
aqn lVIONTGOLFIER,
MONTGOLFIER, of anderen na hem.
doch· heeft hij geleerd. om zich van andere luchtroorniet gelukt; doch'
luchtfoorHroo en wol. tot de luchtroheepvaart
,en, .dan van ftroo
luchtfoheepvaart te bedienen, en
manier op te
een middel uitgedacht, om het gaz op eene zekere maniec
fluiten, en naar welgevallen, en niet kostbaar, voort te brengen.
LUCHTPERS. Eene uitvinding van Dr. RÖMERSHi\USEN.
RÖlIIERSHAUSEN, te .deAelen aan de Elbe, waardoor hij de voordeelige. aanwending van de
doel!llatige, en .algellleen
.algemeen
luchtpomp, in vele opzigten op eene doel!l1atige,
werktl~g, door hem
bruikbare wijze heeft mogelijk gemaakt. Her werkttTjg.
(Luftpre.sfe).
daartoe uitgevonden, geeft hij den naam van L,uchtpers
Luchtpers (Luftpre.sfe)omdat de werking van hetzelve op de fterke drukking berust, welwel.
dl! buiten-lucht tegen de wanden van een ledig vat oefent. Zij
ke .de
heCtaat, over het algemeen, in twee langwerpig r.onde
ronde vaten. die nnast
bertaat,
.d.kander zijn vast gemaakt. Een derzelve beyarde
beyar
ho<;>gsE eenvou#kander
beya.t ·dc ho<!gsE
toereel tot aftlriiving
afdrijving (eyacuatioIJ)
(evacuatioll) • en het andere
dige ell duurzame toefeel
filtrer.~n een
.,en disteleren.
Dit
di.ent tot het maken van extracten, door fil[re[~n
dient
diste)eren. DI'
Iaatrte geval
geval,, dezelfÇ,e
dezelfçl,e ,werking, als de
werktuig verrigt,
verrigt. in het laatfte
Reolfene waterpers; doch overtreft deze door eene veel gemakkelijker,
R~alfc!ze
en meer gepaste, wijze van behandeling, en kan,
kan,:
ver.
kan,. met dezelve vereenigd J tot de hoogfte
hoogtte kracht worden opgevoerd. Als filtreet-werkfiltreer-werk-
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tuig befpocdfgt en verbetert de Luchtpcrs deze, altijd nog zeer onvolkomene en tijd verfpillende, bewerking zeer veel; levert, met
den meesten fpoed, de volkomenftc en helderlle extractw, en befpaart. zelfs vereenigd met het Ilechtftc disteleer-werktuig, veel tijd
en vele brandftoffen; terwijl zij tcveng het bedrag vermeerdert en
verbetert. Het lijdt dus geenen twijfel, of deze uitvinding :zal belangrijke voordeelen aanbrcngen.
LUCHT-PERSPECTIEF. Is een febiTderftuk, het vergezigt, bet"
geen door eene trapsgewijze afdaling der kleuren wordt voortgebragt.
Het is voor de overeenftemming van het geheel even belangrijk, als
de vergezigt-teekening. Daar zich tusfchen de afgelegener voorwerpen, en het oog van den befchouwer_ eene digtere en grootere hoeveelheid lucht bevindt, dan tusfchell den nader bijftaande , zoo
moet deze masfa van lucht eene merkb:rre verfCheidenfleid van kleuren veroorzaken. Hoe digter nu deze Iluijer wordt, zoo veel te
flaauwer, nevelachtiger en onbepaalder moeten zich de kleuren en
vormen aan ons oog venoonen; want dat de verre omtrel{ktm zoo
wegvloeijen , dat de kleuren zoo geheel haren glans verliezen, en als
wegfinelten, wordt 'alleen door de menigte luchtdeeltjes veroorzaakt;
welke zich tusCchen ons en hen bevinden. De oude kunstenaars
vernonden dit niet: hunne kleuren waren niet vloeibaar genoog, en te
helder; en van hier, dat hunne fchilderftukken eene zekere vlakheid hebben.
LUCHTPOMP. Deze is, in eTen ruimften zin, een werktuig,
waardoor men de, in eene ruimte beHotene, lucht verdunnen of verdigten kan. ·In het laatfte geval noemt men het Pers- en in het
eerfte Zuigpomp, welke laatfte gewoonlijk alleen door den naam van
Luchtpomp verftaan wordt. Dit nuttig kunstwerk, dat meer dan andere
tef volmaking der natuurkundige wetellCchappen heeft bijgedragen,
wetd Ïli-J6so door den Magdenburgfchen burgemeester OTl'O VAN GUl':·
RlKE uitgevonden; naderhand door BOYLE in E1Ige/mui veranderd en
verbeterd, en vervolgens door den beroemden Hoogleeraar aan de
hooge fchool te Lef/den, WOLFARDUS SENGUERDIUS , tot meerder
volkomenheid gebragt. De wezenlijke deel en eener Luchtpomp b~
(taan in een' hollen, koperen, of over het algemeen metalen dliHder,
die men de huis noemt. In dezen cilinder fluit de zflft;er, welke in
de buis, door middel van eene trektang met een handvatfel , kan op.
en neder getrokken worden. De grond der buis Raat met eene pijp
in verband, welke in het vat geleid wordt, wliaruit men de lucftt
*il pompen. Wordt nu de zuiger van den grond der buis opgetrokken, dan moest er eigenlijk, omdat hij overal lucl:tdigt in de buiS
Ouit. in de laatlle eene luchtledige ruimte Ot1tflaan; doch doar de
uitzettende kracht der lucht, die overal het verbroken evenwigt
poogt te herflellen , flroomt er uit het· Vlit, door de zich daarin bevindende pijp, lucht in het onderfle gedeelte der buis. Ten einde
OU te verhinder~n, dat, bij bet ncderdrukken van den zuiger, de itJto
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gcdrongcne lucht niet weder in het vat terugkeere, maar een en anderen uitweg moet zoeken, beeCt men zoo wel undcr in de buis als in
den zuiger eellc klep aangcbr~gt, welke zich allecn naar boven opent.
zoodat bij elke nedcrdrukkillg van den zuiger de lucht uit de buis
door de klep des zuigers naar buitcn omfiwpt, en bij elke ophaling des
zuigers wederom wordt vervangen door cen gedecltc der zich in het
vat allengskens verdunnende ludt. Tot het vat, waaruit men de lucht
wil pompen, bedient men zich het best van eene glazen klok of
flolp, die van de buitenlucht is aCgdloten, cn op eene horizontaal liggende koperen fchotel geplantst worder, in welker midden een
gat is , en onder welke de opwaarts gekromde pijp der buis naar de
klok loopt.
De inrigting der Luchtpomp is, inzonderheid in onze dagcn, van
tijd tot tijd aanmerkelijk verbeterd geworden; doch beeft nog, op
verre na, de gewenschte volkomel!heid niet bereikt. De menigvuldige natuurkundige proeven, welke men met dezelve in de ledige ruimte kan nemen, zijn ten hoog!le belangrijk. Plaatst men
eenen barometer onder de luchtledige klok, dan valt de kwik; een
blijkbaar bewijs van de drukking der lucht. Eene Dappe, digt toegebondene blaas, met eenige dmnpkringslucht gevuld, zwelt onder
de klok op, zoodra de lucht verdund wordt, en herneemt haren vori gen !laat, wanneer er weer lucht wordt ingelaten; de hevel houdt
in het luchtledige op met loopen; de zuigpomp geeft geen water
meer; duikertjes, die in de dampkringslucht zinken, drijven bij ee·
ne verdunde lucht; water behoeft flechts matig heet te zijn, otn
aan!londs te koken, en in doorfchijnende, veerkrachtige dampen
op te ftiJgen; hom geeft veel lucht van zich, en zinkt dan in het
water; (een bewijs, dat het door de met hetzelve verbondene lucht
drijvende gehouden wordt) het beste vuurroer geeft in de klok, met
verdunde lucht, geene vonken ; eene brandende kaars dooft uit,
en alle warmbloedige dieren nerven onmiddellijk; terwijl koudbloe.
dige daarentegen, b. v. de kikvorfchen, zich weder her!lellen. wanneer er wêer fpoedig lucht onder de klok gelaten wordt.
LUCHTSTEENEN, of Aérolithc1J. Ouder dezen naam begrijpt
men de zoogenoemde vuurbollen, die men meermalen met de verbazend!le fnelheid een en grooten weg door den dampkring ziet afleggen, welke vervolgens, meestal onder geweldig gedruis en gekraak.,
van elkander fplijten, en, nedergevallen zjjnde, eene mineraalachtige
zelfllandigheid, van eenen geheel bijzonderen eigendommelijken nard,
verwonen. Op deze wijze, in verfpreide nukken ncdcr\'allende, verkriJgen zij den naam van 8teen1"egen. Reeds de onden gew:lgen van
dit zonderlinge vcrfchijnfel: SENECA fpreekt er uitdrukkelijk vnn in
-zijne Ql'flCst. Nat. en ook bij LIVIUS treft men er fporen van :!:lil.
(lib. lIl. C. 10.) Onder de Luchtftecnen, die in den laat!len tijd het
meest gerucht maakten, behoorcn voorzeker die van 17 van Hooim.
1771, en van IS van Zomerm. 1321. De eerstgenoemde werd te
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PariJs waargenomen op eene hoogt(! van meer dan 2,000 vademen.
Zijne filelheid was vier mijl. in ééne f(!conde, en zijne doorfnede zoude
bijna 500 vademen bedragen hebben. De tweede werd gezien in
het departement de f Ardeche in fhmkrijk, en woog, toen men hem
uit eene diepte van 18 decimetres , tot welke hij in zijnen val doorgedrongen was, uitgegraven bad, niet minder dan 92 kilogr. Bij het waarnemen der haan, welke deze vuurkogels befchrijven, bleek het fieeds,
dat zij zich in eene parobolifche liJn bewegen; ook vallen zij nimmer regtftandig, maar maken fieeds hl honnen val met den gezigt.
einder eenen aanmerkelijken hoek; waaruit men, volgens bekende natuurkundige gronden, veilig bef1uiten mag, dat er, behalve de zwaarte of aantrekkingskracht, die hen naar de aarde doet neigen. nog
eene andere kracht moet zijn, die hun derzelver beweging mede.
deelt. De [netheid hum,er heweging evenaarde meermalen die van de
aarde op haren loop, gelijk b. v. bij den Aërolilh van hef jaar 1771
bet geval was. De- fieenen, die op onderfcbeidene tijden en plaat_
fen gevallen zijn, verfchilden fieeds aanmerkelijk in grootte; vaak
WlIren het fiukken van kleinen omvang en geringe zwaarte; enkele
malen hadden ziJ. eer zij ontploften of van elkander barstten, eene
verbazende uitgebreidheid; zelfs heeft men er waargenomen, wier
doorfnede bijna eene halve mijl bedroeg. De Luchcfieenen, die men
gelegenheid gehad heeft fcheidkundig te onderzoeken, bleken uit een
'mengCeI van vele verfchilIende hejlal1ddee/en zamengefteld te zijn 1
in alJen echter werd ijzer, en wel, het zij in eenen geoxideerden of in eenen louteren toefcand, of als zwavelkies; voorts kiezelaarde, magnefia , nikkel, chromicum enZ. (volgens nieuwere
fcheidkundige ontdekkingen, eene cigendommeJijke metaalachtige zelf.
ftandigheid) gevonden. Het fchiJnt hieruit, dat allen eenen gemeenfchappelijken, en wel eenen van onze planeet vreemden, oorfprong
-bebben, vermits de genoemde beftanddeelen nimmer, of althans
hoogst zeldzaam, in dien toeftand , waarin de fcheidkundigen dezelve
bij de Luchtfteenen ontdekken, op de oppervlakte der aarde voorkomen. Het is niet te verwonderen, dat dit zonderlinge verfchijnfel, en deszelfs oorzaken, cle oplettendheid der natuurvorfchers van
allt! tijden gaande gemaakt, en tot allerlei onderftellingen aanleiding gegeven heeft. De voornaamfte dezer onderftellingen, waamit men het ont.
flaan der LuclttJleenen heeft zoeken te verklaren, zijn de volgende, als:
I. fommigen meenen, dat dezelve in onzen dampkring door eene
chemifche bewerking, misfchien met behulp der elektrieke vloeif'tof,
geboren worden; 2. anderen befchouwen dezelve als uitwerpfelen
van vuurfpuwende bergen in de maan, en meenen, nameliJk, dat deze, naar evenredigheid d er grootte van de maan, veel grooter zijn,
dan die vulkanen welke op onze planeet worden aangetroffen, eo
met veel grooter kracht hunne brandende ftoffen uitwerpen, 200dat
dezelve fomtijds zoo ver zouden kunnen komen, dat 'ziJ zich bui.
ten het bereik der aantrekkingskracht van de maan bevinden, en al-
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zoo op de aorde moeten nedervallen ; 3. weder anderen zien dezelve
aan als kleine trawanten of kometen der aarde, wier prtJjectile kracht
eindelijk door de op hen werkende aantrekkingskracht der aarde zoude
overwonnen zijn geworden; 4. zijn er, welke de Luchtfteenen als
voorebrengfelen van aardfche vuurbergen befchouwen; 5. velen meenen in dezelve kleine overbliJffclen van eenen planeecbol te zien,
die eenmaal door geweldige natuurkrachten werd verwoest, en welks
Hukken nu, in elkander kruisfende banen, door het luchtruim fnellen; 6. en eindelijk verklaren fommigen derzelver oorfprong uit de
grond!lof. de oorfpronkelij~e flof, door de fcheppende Almagt in
den a:mv:tng der wereld voortgebragt , en uit welke ziJ, door tusfchenkomst der door haar zelve in die flof gelegde krachten, de
befiaande wereldbollen vormde. Volgens de meeniDg van dezen zouden dan de zoogenoemde Luchtfteenen , op gelijke wijze als deze
wereldbollen. uit heegene van die grondflof in het wereldruim nog
overgebleven is, ontfiaan, en, terwijl zij tl1sfchen duizendmaal grooter bollen zweven, de werking van derzelver algemeene aantrekkingskracht niet Imnnen weerfiaan en alzoo op dezelve nedervallen. Over hetgene voor en tegen ieder dezer onderflellingen te zeggen
is, zie men onder anderen: CLHADNY üher Feuer-meleore und üher
die mil Jenfelhen herahgefa//enm Masfen, IfÎm 1819; WEBER, von
den Meteor-Jleinen und ih/"em EtltJlehen, LandshuI J 820; alsmede de
verhandelingen van onze landgenooten GLOVF.R en DEIAIAN. Alles
echter, wat t.ot hiertoe over dit onderwerp gefchreven is, fchijnc
flechts te flrekken, om de meening te bevestigen van zekeren fchriJ\Ter, wanneer hij zegt, dat de befcheiden natuurvorfcher op de vraag:
" hoe en van waar .ontllaan de Luchtfleenen?" nog fleeds zal moeh ten antwoorden: " ik weet het niet."
LUCHTVERSCHIJNSELS. (Meteoren) Zijn veranderingen, of'
ligchamen, die men fom tijds in den dampkring aantreft, en van korten duur zijn. De dampkring is, namelijk door de verbazende menigte van waterachtige. brandbare en andere deelen, die dagelUks
van de a:ude opklimmen, en door de verCchillende verhouding der
!loffen tot elkander, de groote fcheidkundige werkplaats der Natuur,
waarin de gewone en buitengewone LuchtverCchijnfels worden be_
arbeid. De leer der zelve noemt men Meteorologie. Het veranderlij_
ke der digtheid en gelleldheid der lucht, zoodra zij aan verfchiIlende
plaatfen der aarde, in aanmerkelijke fchichten en fireken, verfcheiden Is t veroorzaakt eene beweging van de meer elastiel,e, dat is digtere, of ook door warmte uitgezette, lucht na die plaatfen • waar
zij minder elastiek is; en deze plaatsverandering der lucht-deeltjes
noemt Inen wind, die den naam Vlm zacht of matig draagt, wanneer
hij in ééne reconde 10 - 16 voet aflegt; Jlyf wanneer hij 1l4. en
/Jard, zoo hij in denzelfden lijd 3S voet doorloopt. Bij eene fnelheld
van 40 - SO voet is hij reeds een middelmatige, tusfchen de SO en
60 voet ecn zware ftorm. eD van 60 VOet ca daarboven een Orleoan.
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Op zee hcerscht, tusrchen de keerkringen. ecnc geftadige Ooseenwind. die in het Noordelijk gedeelte van den heeten gordel NoordOostlijk , in den Zuidelijken Zuid-Oostelijk is. Op het vaste land
van den heeten gordel wordt deze wind door de plaatrelUke ligging
der bergen, dalen, klippen en kusten meer of minder veranderd. In
de Indirche zeeën heeft men JIlomjolls of Prlsfàatwindm, die gedurende ecnige maanden dezelfde, maar in andere weder eene tegenge_
ftelde rigting aannemen, waarvan de oorzaak waarfchijnlUk in de hooge bergachtige landen, die ten Noorden van den Indifchen zeeboezem
liggen, en in den zomer veel fterker verwarmd, en in den winter
meer verkoeld worden, dan de aangrenzende zee, te zoeken is. In
den heeten gordel heeft men langs de kusten Lal/d- en Zeewil/den;
cene andere foort van periodieke winden, waarvan de eerfte bij nacht
naar den zeekant, en de laatrte bij dag landwaarts waaijen.
llehalve deze LuchtverfchUnfcls heeft men nog andere, waterachtige, welke door het water, dat door uitdamping van de aarde in de
lucht opftUgt, veroorzaakt worden. Deze dampen, wanneer de lucht
bij nacht koelder wordt, zich niet meer kunnentle uitzetten, worden in eene dntipende gedaante als daall!ll afgefcheiden, die, wanneer de lucht COt het vriespunt verkoelt, bevriest, en in rijm hervormd wordt. Ney~1 of mist is het water, hetwelk door vermeerderde drukking van den dampkring, of vermindering zijner temperatuur, uit de dampen nederge()agen, en door zijne ongemeen fijne
verdeeling in de lucht drUvende gehouden wordt. Gefchiedt nu de
verplaatfing der waterachtige dampen, in de bovenllreken der lucht,
fchielUk en in eene genoegzame hoeveelheid, zoodat het lledergeflagen water zich tot druppels moet vereenigen , die uithoofde van hun
ongelijk grooeer fpcciflck gewigt door de wolken niet meer kunnen
gedragen worden, dan ontftaat er ,oegen , die bij eene koude luchtgesteldheid in {i/eeuw veranderd wordt; doch ook den hagel vormt,
wanneer aan de druppels, onder het nedervallen , eensklaps de warmte
wordt ontnomen. Onder deze waterachtige verrchijnCels behooren ook
de lI'aterhoozen, die Eich van ccne wolk tot de zee, of omgekeerd ,
in eene water-kolom verheffen, en waarbij het water kookt en bruischt
en de lucht eenen zwavelachtigen reuk hecft. Behalve deze heefe
men ook nog vurige luchtverCchijnfcls, waaronder het OfJweder een
der meest gewone is, hetwelk alleen door ophooping der elektrieke
fcof wordt veroorzaakt: (Zie: DONDER en llLIKSEM). Ook
het Noorderlicht (zie aldaar) is wamfchijnIiJk mede een elektriek lucht
verfchijnCel. De Regenboog ontftaat door de breking der zonlleftmlen in de regendruppels, en kan hierom volkom en wiskunstig verklaard worden. Op g~lijke wijze wordt door de breking van het
licht in de dampen van den dampkring het 1I1o:-gm· en l1l'ondrood'
geboren; alsmede de grooeerc en kleinere heldere kringen om de
zon of maan, cn waarfchijnlijk ontt1aan ook de zoogenoemde
bijzonnen of bijmanen uit dezelfde oorzaak. D:l'flal/iclttm (zie
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Q!Ja/lr) zijn ontbmndingen van phosphorieke luchtfoorten en dampen,
die uit eenen moerasligen grond opllijgen; en het zoo genoemd
"allm der Jlerren en van 'lIuuruollm is niet anders, dan het ontile.
ken van brandbare fOOffen, d1c zich in de hoogerc fireken van den
dampkring bevinden. In onze dagen heeft men op de Meteorologie
eene voorfpelf.ing van het weder trachten te gronden, hetwelk nogtans, bij onze geringe kennis van de krachten, die op den dampkring
werken, mogelijk voor ons menfchen voor altijd eene vruchtelooze
poging zal blijven.
LUCIANUS te Samofata in Syrië geboren. leefde in het laatst
der tweede eeuw onzer jaar.telling. Offchoon tot de beeldhouwkunst
beClemd, verkoos hij eerst de geregtelijke welfprekenheid, docb eindelijk cle wijsbegeerte. Hij doorreisde Italië, Spanje en Gallië; begaf zich vervolgens naar Criekmlalld; werd onder MARCUS AURELIUS fiadhouder oyer een gedeelte van Eg'Jte, en fiierf in eenen
boogen ouderdom nan het voeteuvel. Men befpeurt in zijne fchriften eene groote mate van wereld- en menfchenkenis; de vertrouwfic gemeenzaamhefd me! de denkwijze en zeden van zijnen tijd, inzonderheid der groote en wijsgecrige wereld; met de fabelkunde
en gcfcbiedenis; met de philofophifche fielfels der oudlle. Griek.
fche wijsgeeren ; de misbruiken, welke de latere aanhangers van
dezelve gemaakt hebben, en met de dweperijen van het Oosten,
voornamelijk van Alextll1dritl. Zijne vrolijke gemoedsgclleldheid verhinderde hem, om het zedenbederf zijner eeuw met den ernst van
eenen SENECA te gispen: hij taste alleen deszelfs belagchelijke zijde
aan, en fpotternij was het c.enige middel, waarvan hij zich tef verbetering der. dwazen bediende: inzonderheid dreef hij den fpot met
het godsdienstig bijgeloof, en de toenmalige. zoogenoemde lichter.
philofophen. Met de eigenlijke, bei"piegelende wijsbegeerte fchiJnt
hij zich het minst bemoeid te hebben. Verfcheidene nieuwere fchrij.
vers houden hem voor een Scepticus; mllar men zou hem juister eenen
vrijdenkenden Elektiker kunnen noemen, die uit ieder wijsgeerig ileI.
fel~ naar goeddunken, het beste nam, zonder echter zelf een eigen
urnenhangend ilelfel van wijsbegeerte aan te kleven. In zijnen
Perigr;nus fchildert hij eellen volkomen wijsgeerigen dweper, hoedanige het Oosten toen ten tijde zoo vele opleverde. Eene der beste uitgaven zijner talrijke fchriften is die, welke in 1743 te AmJler.
dllm, in 3 deelen in 40., verfchenen, en die van 1783 - 1789.
door WIELAND , in 6 deelen in 8°, met aanmerkingen en ophelderingen verrijkt, vertaald is.
LUCIFER. (PhlJsporut bij de Grieken). De zoon van AURORA,
welke hij altijd op een wit paard vooruitreed; dus de morgenf1:er.
Wanneer hij de avondf1:er (Hesperus) heteekent, heeft hij een donker.
kleurig paard; en van hier, dat hem over het algemeen de rijpaarden
waren toegewijd, en de RomeinelI hem zelfs den naam van Defu/.
tfr gaven.

3S!1
LUCILIUS. (C.) - LUCRETIA.
LUCILIUS. (CA]US) Een Romelnsch ridder, dien men voor den
uitvinder der Romeinfche Satyre houdt, omdat hij haar het eerst die!)
vorm gaf, welke naderhand door HORATIVS, PERS lUS en JUVENALIS toe
meerder volkomenheid g~bragt wcrd. ENNIUS en PACUVIUS hadden wel
vroeger in dcze dichtfoort gearbeid; doch hunne voortbrengCels waren nog te ruw, om hen voor de eigenlijke uitvinders derzelve te
kunnen houden. LUCJLIUS overtrof hen, en hij zelf werd op zijne
beurt door diegene over[roff~n, die na hem leefden. Hij ftierr te
NapeI, , 103 jaar voor onze tijdrekening. Van zijne dertig Satyren
zijn ons Oech~s eenige fragmenten overgebleven, waarvan de uitgaven, in 1661 te Amfterd!Zm in 4°, en in 1735 te Padua iu go.
verCchenen, voor de beste gehouden worden.
LUCINA. Die Godin bij de R01l1einm, welke geacht werd het
toezigt over de geboorte der menfchen te hebben, waarom zij
overal door de vrouwen, die hunne bevalling nabij waren, werd ver_
eerd. Zij wordt door velen voor JUN9, door anderen voor DIANA gehouden.
LUCKNER (NJCOLAS) werd te Chal/I in Befjel'en geboren.
en oefende zich in 1737 op de Hooge Cchool te Pns[au. In den
7 jarigen oorlog rigue hij een corps huzaren voor Hanoycr op, aan
welks hoofd hij, over het geheel, dapper en gelukkig flreed, en
waarvan hij het volkomenlle vertrouwen bezat. Toen hetzelve, na
den vrede, werd afgedankt, nam hij, uit verdriet, onder de Fran[den dienst, en bragt het hieriu zoo ver, dat LODEWI]K XVI hem
tot Rijks-maarfchalk verhief. Zijn uiterlijk voorkomen had weinig
innemens; hij was klein van perCoon, en de Franfche taal niet volkomen mageig. In weerwil hiervan flond hij bij de Coldaten in
groote achtin!{, en verwierf tevens het vertrouwen der regering,
om dat men wist, dat hij alleen voor de eer der natie areed, zonder zich te bekommeren, of Frankri.ik door cellen koning geregeerd
of in eene Rtpubliek herfchapen werd; en het was ook om deze
reden, dat men op zijne dikwijls onbedachtzame geCprekken weinig
acht Ooeg. Daar hij uit hoofde zijner jaren voor aome ondernemingen
niet meer gefchikt rcheen; werd hij met het begin van den oorlog, in
179 z , aan het hoofd van het centraal leger geplaatst. Met DU~IO[1RIER. kon hij in het eerst niet wel over weg; doch naderhand werd
hij met hem gemeenzaam. Eindelijk geraakte zijne vaderlandsliefde
bij de bergpartij verdacht: hij werd teruggeroepen, en na eenigen
tijd in eenen kerker gezucht te hebben, ten loon zijner diensten,
~'elke hij lange jaren aan Frankri.i k bewezen had, op den 4 van
Louwm. 1794, onfchuldig geguillouineerd.
LUCRETIA. Gemalin van den Romein COLLATINUS, die hare fchooo.
heid , op zekeren tijd, bij gelegenheid van een gastmaal, met zulke
luisterrijke kleuren fchilderde, dat SE.XTUS, de oudae zoon van den
koning TARQUlNIUS, haar wenscllte te zien. Olldervindende, dat,
CO(,LATINUS haar ni ct gevleid had, vatte hij eene fierke neiging
voor
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voor hUI' op, en noop des nacht!, met bet zwaard 111 de bandt lIJ
bare flaapkamer; doch allen tegennand van haren Ilant ontmoetende.
ontvlamde dit juist zijne drift nog nerker. 1I1J dreigde, olJl haar I
en den Daar, dien hij bij zich had, te zullen vermoorden; den laat·
fien dan naast haar te z\lllen leggent en voorwenden, dat hiJ beiden te
tarnen op het bed gevonden en gefiraft had. LOCRETJA bezweek voor
deze bedreiging; SEXT US , zijne lust geboet hebbende t verliet haar
in de diepfce fmarc. Zij liet haren vader, haren gemaal en haré
bloedverwantCt1 bij zich roepen; deed hen allen beloven, hare
fch:mde te zullen wreken, en fiiet zich, 504 jaar voor onze tiJdrekening, daarop den dolk in het hart. Het bloedig nnal was, zoo
al niet de hoofdoorzaak, ten minfie het fein, tot Rome's vrijheid.
LUCRETlUS. (SPURlUS TRICIPITNUS) De v:lder van de be.
roemde, doch ongelukkige LUCRETJA. Na het fneuvelen van BRUTU! volgde hij dezen in het con[ulaat op; doch zijne hooge jaren
konden den last der regering niet dragen, en hij fiierf weinige dagen
na zijne aanfielling.
LUCRETIUS. (TITUS CARUS) Een Rolt1eihsch ridder, die
%Ich te Athene, onder ZENO en PHEDRUS, in de Epikurifche wijsbegeerte ocfende. Wij belÏcten vnn hem een leergedicht in 6 boeken, de rerum Natura, waarin de grondllellingen derzelve wor·
den voorgedragen ~ terwijl fommige deelen er van, b. v. de befchrijving der menfch elijke ellende, het vermogen der h:u'tstogten.
de verfchrikk:elijke pest in Griekenland, enz. zijn waarlijk dichterlijk
talent kenmerken, offchoon de Romeinen weinig mee dit nuk op.
hadden. De beste uitgave is die van TUOlllAS CRETCH van J695,
ltlet ophelderingen Over de Epikurifche wijsbegeerte, welke in 1779
ook te Leipzig herdrukt Î!.
LUCULLUS. (LICJN!US) Een beroemd RomeinuIt veldheer.
die in den oorlog van MITHRIDATES, koning van POf/lus, met
veel geluk het bevel voerde, en naderhand in Rome eenen luisterrijken triumf vierde. Tot den flaat van ambteloos burger terug ge.
keerd zijnde, bef1:eedde hij de groote fchauen. in zijne veldtogten
buit gemaakt, aan de involging van de zonderlinge luimen van zijnen
{inaak ; doch befiond zijne grootfte verdienste, in dit opzigt. in
het verplanten van de1l Kerfonboom uit Cero!anto in .Azië nnar Italië.
hetgeen aan hem gewoonlijk wordt toegefchreven; offchoon hij ook
veel voor de wetenfchappéh over had, en eene aanzienlijke boeke.
rij aanlegde, tot welke hij een ieder een en vrijen toigang verleende,
en waarvan zich zelfs CICERO vlijtig bediende.
LUIK. Eene provincie van het koningrijk der Nederlanden; berlaande grootendeels uit het oude prinsdom Luik. het hertogdom
Limóurg, het graaITchap Dalhem , het prinsdom Stave/ot, een g~
'ceelte van de hertogdommen Luxemburg en Braband en het graaf.
fchap Naml!l1, en eindelijk uit eenige dorpen van het grondgebied t
voorheen Terres de rcdel11prion genoemd. Zij grenst [en NoordIm lan de
ALGEMEEN WOORDENB.
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provincie limllflrg, tcn Oosten n:m PrtJisfen, tcn tuid~ aan het
groothertogdom Luxemburg, ten 'Vesten ann de provincie Namen.
en bevat eene bevolkin!; van 317.931 zielen, die meest tot den
Roomsch-KatholiJken godsdienst behooren. De oude en algemeene
landtaal is het Luiker-waalseh, hetwelk in vele woorden wel Laar het
Fransch zweemt, doch ook fomtUJs veel vnn hetzelve vcrfchilr.
In het aan Limbrll:/j grenzende gedeelte fprcekt men verbasterd
Vlaamsch; wordende de Franfche taal, over het alge meen, niet zuiver, doch evenwel ven1aanbaar gefproken. De provincie is in de 4 ar.
rondisfementen, Luik, JForemme, Pen'iers en fluti of Hoeij verdeeld;
maakt een gedeelte uit van het sde groote militair kommandement, en
zendt 6 leden in de tweede kamer der naten generaal. De provinciale naten befi:lan uit 63 leden, welke uit ue ridderfchap, de aeden en
uit de meest aanzienlUke bewoners van hee platte lmd, llit ieder
een derde gedeelte, verkozen worden.
lIet land is zeer bergachtig, vooral aan den regter oever der MadS,
waar de hoogten cene voortzetting van de Ardm1JC1J zijn. Men
vindt. op dezelve veel houtgewas. waarin men e~ne meni;;te gTof
wild, als: hazen, wilde zwijnen. en zelfs wolven aantreft. lIet
land a:1I1 den linker oever der genoemde rivier is mede henvclnchtig;
doch hier verliezen zich de hoogten in de uitgebreide vlakten vao
Zuid-lJrqband. Behalve de JYlam, die In cene rigcing van het Zuid.
westen naar het Noord-oosten de pro\'incie doorfnijdt, en haar in
twee ongelijke declen ve.rdeele, wanrvan dat op den linker oever ge.
noegzaam half zoo groot is, als dnt op den regeer ligt, necft dit
J:1l1dfchap nog andere kleir.ere rivieren, welke aan de nijverheid der
bewoners leven bijzetten. A:m het hoofd dezer riviertjes fraae de
Ourthr:, die in het Luxemburglche ontfpringt, eerst de Amble,'c,
mede van daar komende, ontvangt; vervolgens een uur van de
fiad Luik, te C/lCIwi, zich met de JFecze vereenigt, en ciJlde-lijk even boven genoemde fiad in de ft/aas valt. Door deze drie
kleine· riviertjes worden een groot aantal watermolens in beweging
geb ragt ; doch vooral is de JFeezc, welke voorbij Ferviers aroolUe,
voor die fabrijk-frad van een uit!1ekend nut. Nog een ander ri4
viertje, de Ho)'a/./:>: gehecren, non tc Hoei in de 111aas, na alvorens insgelijks ertelijke warermolens te hebben aan den gang ge~
bolpen.
Men vindt in deze Provincie "eel veeteelt en l:mdbouw. De hop
m:mkt een belangrijk gedeelte des barnen nit; terwijl de naar het
Zuiden gekeerde bergeo, die zich langs de 11laas verheffen, op veJ.e
plaatfen met wijngnarden beplant zUn, wetke, vooral tllsfchen Luik
en Hoei, bij een voordeelig gewas, vrij goeden wijn (in de beste
jaren 4000 vaten, of Hectoliters) opleveren, wa:rrvan de roode in
fmaak wel ecnigzins nnnr de Iigte BOII1'gopJe zweemt, CJl veel tot verfniJden van dezen wijn gebruikt wordt; terwiJl de witte landwijn
wat van den Jlfoe[elwi/fZ heeft. 111 fommige fireken, vool'al iJl den
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omtrek ~nn her iladje /ltrve, op den Weg na:\1' Aken liggende.
maakt men zeer goede boter, en in dit plaatsjc tevens de bekende
Limburgfche kans. Het delffioffelijk rijk levert zeer goede Ileenkolen, welke' op cene diepte van fOl11tijds 1400 voet gegraY(lIl wor.
den. Men telt hier 182 kolen-mUnen, wanrvan er 109 op den linker oever der lIJnt1S ligg~lj, en fommigc tot '5°,000 Neder!. pondcn ftcenkolen kunncn opleveren. Voorts vindt men hier ijzermijnen,
knlkfteen. en marmer-groeven, onder welke laatile te Theux, cen
dorp tusCchcn Luik cn Spn, eenige van zwart manr.er gevonden wor·
den, hetwelk in fchoonheid alle andere Coonen v"ll marmer oVGrtrelè;
nIsmede koper, lood, kalmllijlll1:cen, en te F/c1lJa/le een uur van
Luik, op den linker oever der lI!(J(Js, eene groeve, welke voortreffelijke f1ijpl1:ecllen oplevw:.
Onder de talrijke fabrUken en trnujken dezer provincie behooren ,
I. die van ijzer, hetwelk in 5 hooge ovens wordt uitgefmolten, ver.
volgens gefilleed en tot ijzer-blik verwerkt: ook maakt men, vooral
te Hoei, zeer fraaij Engelsch blik. !l. De fahrijken vnn draagbare
vuurwapens, die meestal op het platte lal~d ge\'onden worden: zoo
maakt men de loopen in den omtrek van Cht11ui.}ollfaille, ~ uur van
Luil: aan de IFaze; de lloten van fllaphallen en pistolen in de dor.
p~n tegen over Herflal , op den regter over der J1laas liggende; ge..
fchiedende het vervaardigen der geweerladen, cn het inecnzetten der
fiukken in de voorftedcll van Luik, waar men zich ook onlangs op
fineden van degen- cn fabelklingen heeft beginnen toe te leggen. 3
De fabtiJk van hoofdilellen voor paarden, fporen, fnuiters en ande.
re !ilUisteriJen van ijzer, die te Herflnl gevonden wordt. 4. Eene
groote papier-fabrijk, niet vcr van Luik. 5. Eene andere voor aam·
beelden. 6. Eenc zeer belallgrijke fabrijk in het dorp Seraing,
een uur van gemelde l1:ad aan de lIfnas, in welke men allerlei groate cn kleine werktuigen, als Iloom_fpin_machines, waterpasfen enz.
vervaardigt, en die in het Insthuis van den prins-bisfchop geplaatst
is. 7. De fpijker-finederijen, benevens dc nluin. en koperrood fabrij ken , welke be ide laatl1:e voorheen voor dat gedeelte der provin.
{:ie. op den linker oever der 111aas tusfchen Hod en Luik gelegen,
V:1I1 veel belang waren, doch rloar tijdsomffandigheden zijn in ver.
val geraakt. 8. De zink-fabrijk, welke door !i1lelting uit den kale.
mijnfteen, niet ver van /lkm gegraven wurdende, te Luik wordt
verkregen, vervolgens tot platen van verfchilIende dikte gehragt, en
ter vervanging van koper, bij het bekleeden van [eh epen, en in plaats
van lood, tot pompen, het beleg~en van goten, en zelfs tOt het be.
kleeden van daken, wordt aangeprezen. 9. Eene kruid molen, 4 UUf van
Luik, aan den regt er oever der ilfaas, waarop zeer fraai jagt-kruid
gemaakt wordt. 10. Verfcheidene looijerijen en leertouwerijen,
welke in dit gewest, vooral in Luik, alle opmerking verdienen, alzoo dit een vak is, waarin dc inlandfche kunstvlijt het tOt eene aan.
merkelijke hoogte gebragt heeft. 11. Een :lant"l lakell·fabrijkell,
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op eene aanmerkelijke hoogte, liggende, op welke de

citadel gebouwd is, vaD welke men een voortreffelijk gezigt over
de fiad en hare omfireken heeft. Verder heeft men I:mgs den voet
dezer hoogte, gelijkwijdig met de Maas. de voorlleden
vigfles en
St. Leonard, in welke laatfie de zink-fabrijk is, waarvan wij in het
voorgaande art. gefproken hebben, benevens de rijks ijzer-gefchutgie~
terij, waarin het ijzer in I2 ovens gefmolten wordt, en men, door
middel van fioom-machines, even zoo vele ftukken gefclmt te gelijk
kan uitboren. Eindelijk ligt op den linker oever der lv/aas, langs
den weg naar Aken, de voorftad Am ercotl1"t , voor welke men, op
eene aanmerkelijke hoogte, achter het oude Karthuizer klooster,
eene tweede citadel gebouwd heeft. De twee hoogfte toppen van
den bergketen , waartegen Luik gebouwd is, zijn die van St. Cilli
en St. Wolburg, welke zich 375 tot 400 voet boven de oppervlakte
der Jlaos verheffen.
Op de punt van het eiland, dat door de beide :mnen del' ]}ftlOS ge.
vormd wordt, vindt men de univerllteit met eenen kruidtuin. beiden
geplaatst in het gebouwen op den grond v~n het oude Jezuiten
klooster. Onder de 18 kerken, zoo der ftad als der voorl1eden,
munt inzonderheid die van St. Paulus uit, welke, Ceden men de ou·
de hoofdkerk van St. Lambert heeft afgebroken, den rang van de·
ze V(1·vangt. Voorts die van St. Jakob. en de kleine. maar lIerlijke
kerk van St. JOil, welke alle op het eiland naan, en eindelij k die
van St. Maarten, waarin kostbaar marmer gevonden wordt. en die
op eene aanmerkelijke hoogte binnen de ftnd gelegen is. Voor het
overige kan zich Luik op weinige fraaiJe gebouwen beroemen. Be~
halve het genoemde univerllteits gebouw heeft men het prins-bisfchoppelijk paleis, thans ten gebruike van het geregtshof dienende: het
pronkt met eellen fraaijen voorgevel, van 130 fclll"eden breed, alsmede lJlet eenen toren en een klokkenfpel, en heett vnn binnen een ruim
plein, hetwelk met eene opene gaanderij, op 64 onevenredige pilaren rustende, die van de zonderlingfte gedaante. en waarvan geen
twee aan elkander gelijk zijn. Voorts heeft men het ftadhuis, een
fierlijk gebouw, hemreik op de markt ftaat. doch niets uitftekendst
oplevert. en eindelijk den nieuw gebouwden fchouwburg. een ruinl
plein, van waar men een fraai gezigt heeft op dat gedeelte der flad,
hetwelk tegen de hoogte van St. lI:lanrtm gebouwd is. Onder de
verdere meest aanzienlijke pleinen telt men dat van St. Lombert,
waarop de oude hoofdkerk geftaan heeft. benevens het daar naast
liggende, en met boomen beplan te, groene pleintj e. en de markt,
welke voor eene zoo volkrijke flad veel te klein is, doch door 3
fonteinen verllerd wordt, die eertijds fraai moetcn geweest zijn,
lllaar thans gchcel vcrval!::n zijn. De opene ruimte voor de kerk
van St. Paulus. en bet groene pleintje, naast dit gcbouw, pronkt
met verfcheidcne fraaije huizen. Onder de minder groote pleinen
verdient alleen opmerking dat van Gretry, op den i;rond van de oude
Z 3
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kerk SI. Niko/aas in Outre-Meure aangelegd, aldus genoemd naar den
te Luik geborenen componist van dien naam. In den voorgevel van
het huisje, waarin deze b eroeinde toonkunstenaar het eerlle daglicht
zag, ll:aal1de in de Minderbroederfl:raat, niet ver van daar, leest men
in goude letters: ;et est n~ Nonest Modeste Gretry, 11 Fevrier 1741.
De nieuw a:mgelcgde kaai de la Satll'enier, die langs den kleinen
Ilrm der lI!aas ligt, is zeer [mai, gelijk ook de oude, welke niet
ver van de groote fieenen brug langs die rivier is opgemet[eld.
Onder de Ï1uigtingen voor het openbaar onderwijs behoort voor
eerst de in 1817 opgerigte univerlitelt, welke thans meer dan 400
fludentcn telt; voorts het feminarium, of fclJOol voor jonge priesters,
in de oude abtdij van St. Norbert geplaatst, met 2 tot 300 kweekelin~
gen, en eindelijk het collegie en onderCcheidene fcholen, onder welke
zich eene bevindt, waarin men zich van het onderling onderwijs (en.
Jèignemellt mUft/el) bedient; eene andere, in welke men van het ge.
liJ ktijdig onderwijs (mfeigement jil/1ultanl) gebruik maakt; eene derde, waarin geheel de leerwijze der Nederla1Jdrche fcholen van de
maatCchappiJ tot Nut Yfm net Algemeen gevolgd wordt, en eindelijk eene kleine fchool voor doof- en ftomgeborene. Ter beoefening
der teeken. , graveer- en bouwkunde heeft de regering onlangs eene
openbarc fclJOol opgerigt, welke reeds tusfchen de 2 en 300 leer..
lingen telt. Ook heeft men een genootrchap, onder den naam van
Soeiet4 libre ti' émtJlation, en de zinfpreuk Utile dulei, hetwelk in
1779, onder de befeherming van den prins-bisfehop VELDRUCK, werd
opgerigt, en de aanmoediging tot het beoefenen van alle nuttige
en fraaije kunsten en weten[chappen ten doel heeft. Onder de liefoadige inrigtingen verdient den eerfien rang het gasthuis, (Nopital
tie Bavière) , hetwelk tevens tot eene praktifche fchool dient voorhen, die zich op de gene cs., heel-en verloskunde toeleggen. Wijders
zijn er verCcheidene gasthuizen zoo voor onderlooze kinderen als ou..
de lieden en krankzinnigen, en eindelijk heeft men een fonds, ter
onderlleuning van ongelukkig gewordcne huiigezillnen van mijnwer~
kers. Tot Oot moeten wij nog melding maken van de voornaamfl:e
fabrijken, welke zich binnen Luik bevinden. Onder deze behooren
vooral: de llaalgieterij van PONCELET; de fabrijk van fpin-, weef.
en feheer-machines van COCHENILL; de belangrijke laken-fabrijken
van CO~1DLEU DE HARP, die van VAN STRATEN, en die van THER"
NAUX, en eindelijk de chicorij., fpeelkaarten o en geelkoper fabrijken,
benevens de glasblazerij en.
LUIKEN. (JAN) Een man, die een treffend voorbeeld van den
overgang van de losbandigheid der jeugd tot eenen fiiehtelijken en
voorbeeldigen levenswandel oplevert. Hij zag in 1649 te Amfle"óafll
het eerfl:e levenslicht, en werd tOt fchilder opgeleid; doch liet fpoedig de beoefening dezer kunst varen, en volgde zijne neiging tot het
plaatët[en, w:tarin hij zoo bijzonder wel flaagde, dat alle kunstkenlIerS eenparig van hem getuigen, dat hij een der beste plaatëtfers ge.
weest
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weest is, w:mrop zich /l()l/and in dien tiJd kon beroemen; %00 als
uit de menigvuldige boekwerken blijkt, welke bij met .zijne heerlij.
ke kunstplaten verrijkt heeft, b. v. Fr.ilvJUs .lOZEPHI,1S, de Joorlji:he
en lIfoZflïjèhc oud.'zedcn, verfcheidene Rcisbcji:lzri/l'il1gm enz. Onder
dit a!les volgde hij ook zijnen fmaak voor de Dichtkunst, en vervaardigde in de i aren zijner jongelingfchap cenen bundel geznngen,
ouder den titel v:m de DlIitfche Lier, welker inhoud losfer en luchtiger fcheen, dan met godsvrucht en goede zeden befiaanbaar was:
ten minne in dit licht befchoU\vde ze de maker zelf in rijperen leeftiJd, wanneer hU al de afdrukken van dezen bundel opkocht, opdat er de jeugd niet door verleid, zoude worden; doch de baatzucht
fiond hem in den weg: het werkje werd, buiten's mans weten,
herdrukt, en zijn prijswaardig oogmerk daardoor velijdcld. LUI.
KEN bad namelijk, door bet lezen der fchriften van .lAI{ÓD nömI,
en ANTOINET'fE BOURIGNON, alsmede door den omgang met lieden
van hunnen fiempel, fnL1ak in de zoogenoemde misticke godgeleerdheid gekregen, en was daardoor, a!lengskens, zoo ver van den weg
van gezond verfiand afgedwaald, dat hij zich zclven in den waan
bragt, zonder handwerk aan de kost te kunnen komen. Dit noemde
men, door eene geheel verkeerde uitlegging van fommige fchriftuurplaatfen , op of dool' het geloof te le!'en. De kracht zijner overtuiging fiaafde LUIKEN door zijn gedrag; want hij legde de etsnaald
neder; verliet zijne geboorte(lad, vergezeld van cene bejaarde dienst_
maagd, en gaf zich over aan een afgezonderd leven, hetwelk hIj met
bidden en andere godvruchtige oefeningen doorbragt. Gebrek :Jan
bet noodige deed hem weldra zijne dwaling bemerken, zoo dat hij
naar AmflerdmH terug keerde en de etsnaald weder opvatte.
Sedert legde hij zich onder anderen toe op het zamenfiellen van
verfcheidene godsvruchtige werkjes, waarin de weg der deugd :iangewezen, ('n de pligten der kinderen jegens hunne ouderen, inzonderheid, nadrukkelijk worden aanbevolen, en die, met kunstplaatjes
verfierd, in druk zijn uitgegeven. 's Mans welmenend hare, en goed
oogmerk, zijn daarin duidelijk te befpeuren ; doch misfeIl zij veelal een
gezond oordeel; niettegenfl2:lnde deze werkjes eenigen tijd eenen
grooten aftrek hadden, en der jeugd, boven anderen, werden in
llanden gegeven. Het was dus ter goeder ure, dac de heer VAN
ALPHEN den gelukkigen inval kreeg, om het ontluikend verrtand op
betere en beftendigel'e vruchtcn te omhalen. Alhoewel LUIKEN, van
zijn dwaalbegrip terug gekomen, vlijtig wcrlae, was hij nog thans
altijd afkeerig, om cr zich mede te verrijken. Het vercischte cot
zijne nooddruft behield hij alleen voor zich zelven ; doch het overfchot, hetwelk hij als iets overtolligs befchouwde, verdeelde hij onder de behoeftigen, zoodat hij bij ziJn overlijd en, den 6den van
Grasm. 1712, niets naliet. Zijne beeidtenÎ5 is na zijlle:) dood a(~e
teekend, en, in hec koper gcgr:lVccrd, dool' den boekhandelanr VAN
DER SIJS uicp;egeven, waarWj de beroemde HOVilRAKEN dit bijfcbrifè
Z 4
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LUNEBURG.

D;I h .dI ~tellienis
~u"'/enis "lIn
t'lIn LUIKEN
LUIKEN,t ()m
Dm 's mans ,,.,,,
I'ernuft en ..intlingen , geleekend
ge/eekend na :iin dooá.
dood.
Hij was een werelflling,
daarna nteJ
heel ingetoogen
inge/oogen
were/"/ing, dnarna
rail leven en gedrag, een voorbeeld
voorheeld van
vlJn meedogtll
l'all
meedogen
En mededeelzaamheid,
mededeelzanmheid, aan ti' armen ftetds be/oontl,
betoon",
Waarom ziin bee/titenls
/Jee/dlenls verdient met eeuwigen lof Óe!rrtM"'/.
óelrr(J(J",I.
LUIPAARD. (FELI'

LEOP.-\I\DUS)
LEOPAltDUS)

BUFFON

T. 9, pl. 14. Dit

~ogend dier, tot de orde der roof- of verlcheurende
ó':ogend
ver/èheurende dieren en het
gellaç ht del"
der katten behoorende , heeft eellen llaart
/laart van 2
2 tot 21
gcOaçht
2l- voet
lang. De fçboonheid van zijn vel overtreft
overtren zelfs de fierlijklle beCchrlJbefchrlJ"illg;
"ill~; zijnde de grond van hetzelve goudgeel met Ideine
kleine zwarte
vlel.ken, die evenwel digter en regelmatiger, dan die van den Pan.
"lekken,
ther zijn. Hij is kleiner dan
dlln deze; maar zijne evenredigheden zijn
dezelfde, en hebben in het algemeen vele overeenkomst met den laat..
dezelCde,
{ien.
bU de bontwerkers bekend onder den naam van
{lcn. Zij zijn beide bij
Ár,.ikflanfc/~en
Áfrikfiallfc,~en Tijger. Inderdaad, fchijnt het deze roort te zijn,
zijn 11
die zich vooral ophoudt in de SellegrlJ,
Sellegfll, GUitluI
CU;'letl., en andere Ilreken
/lreken
van het Zuidelijk Afrika, en welke men tot heden toe met dca
Panther
Pantber verward heeft.
LUNEDURG.
llallo,,".
LUNEllURG. Een vorstendom in het koningrijk llallo,,",
grenzende ten Oosten aan de Pruisfifche
Snk[en. ten NoorPruisfiCche provincie Snkfen,
den aan de Elbe
EIIJe,, die het van Lnllet/burg,
LtlumbUt"/J, Hamburg en lhljJein,
HQljlein,
fcheidt.
Mek/ellburg SeIN'erin
fcheidt, ten Noord-Oosten aan Meldmburg
Schwrin en de Pruisfifche
Brllndellburg, ten Westen aan /(alcllherg,
/(alcl1herg, en ten Zuid eo
provincie Brllndmburg,
Bl'/lIlswijk en Hi/deslteiIH.
redert
en Zuid-Oosten aan Brtmswijlt
HildeslteilH. Het b ehoorc federt
1705
170S aan het huis van Hallover
Htlllover;; bevat meer dan 1I00
200 v. m., en telt
ruim lISI
~51,000
Vlas. hop en koren vindt men er in over.
Vlas,
JOOO inwoners.
vloed. De zoogenoemde Lunebllrger-lteide,
Luneb1lrger.heide, die het grootlle gedeeI.
te
ce van het
bet land inneemt, levert
levert,, behalve de boekweit.
boekweit, weinig
op; doch voedt J daarentegen, vele fehapen,
fchapen, inzonderheid bijen, wel.
ker honig en was jaarlijks een voordeel van 200,000 daalders.
d:l:1lders,
aanbrengen. Men vindt overal l1itgefirekte
uitgellrekte bosfchen. De p:\arden..
zijn er aanzienaanzien-.
fokkerij is er van veel belang: de zoutbronnen
zouthronnen ziJn
lijk, en de weverijen zijn er van belang; tenvijl de EIIJe
Elbe
den cranficohandel
begunlligr. Het vorstendom , dat in
tran{jtohandel zeer veel begunlligt.
io
Ce/Ie , het prinsdom Lllllcburg
Ltl11eburg en het graaffchap
de grootvoogdij Celle
J)ennfberg verdeeld wordt, behoorde
beboorde fedcrt
a:ll1 het koningJ)enntberg
Cedert 1810 aan
rijk Il'mpltlfle1l,
If/mpltlflell, en wcl
wel het grootlle gedeelte tot het departement
Nedel'-Elbe; doch nog in hetzelCde
hetzelfde jaar werd een Noordelijk
der Neder-Elbe;
(luk er van bij het Franfche
Franfehe deparcemenc,
departement, de lIIofldell
iJ/olldell "fill
1'1111 de E/óe.
Elbe.
gevoegd. Na de gebeurcenisfen,
gebeurtenisren, in 1813, heeft E1Ige/fwd,
E1lgelalld, echter,
van het geheele land
l:md weder bezit genomen. De hoofdfind
hoofdfiad van het
vorstendom draagt zijnen naam, bevat JO,900
JO,GOO inwoners en heefe
heeft
St/hl!, of het
onder vele nuttige inrigtingen eene ridder-akademie. De StIlze,
uitmuntend zoutwerk , hetwelk een
een afzollderlUk
Ilad
afzonderlijk gedeelte van de lhd
uitl1it-
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PItmAakt
uitmAakt,• i. wnardig, dat het bezigtigd
bezigt/gd worde. De Solt (ZOUt-w~
(ZOUt-~
ter) is zoo rijk aan zout,
ZO\1t, dat zij zonder gradering aan1londs
unfionds kan
gekookt worden. Aan de westzijde der 1lad
l1ad ligt de bevestigde Kalk.
Ka/k"trg.
"erg, waaruit eene groote menigte kalk1leenen
kalkl1eenen gebroken
gebroken,t en naar
naa"
buiten "'s lands verzonden worden. Behalve de handel in eigen
voortbrengfels
yoortbrengrels,t is er ook eene aanzienlijke verzending naar Ham.
/Jurg, Leipzig,
Leip:ig t Luóek
/Jure,
Luódt enz.: ook zijn er vele fabrijken.
LUNEL. Eene kleine llad
Hernu/t,
l1ad in Frankrijk,
Frnnkri/k, departement Herault,
4 mijlen van MOl/tpel/ier liggende, wegens den zoeten wijn,
wijn. die
aldaar gewonnen wordt, en het kanaal Robel1$
Roóem de Lunet beroemd.
LUNET TE. Zoo Doemt
noemt men in de vestingbouwkunde twee kleine halve manen, die voor de Rave/ilJs,
Rave/ills, of groote halve manen, worden aangelegd, om deze te dekken.
LUPERCUS,
r~UPERCUS, LUPERCALIEN. LUPERCUS is eene godheid uit
den nog herderlijken toefiand
toelland der Romeinen, waarfchijnlijk dezelfde
met den Griekfchen PAN.
P ....N. De naam duidt aan, dat hij de wolf
van de febaapskooi
fchaapskooi werd. De dienst van LVPERCUS werd door de
Romeillen fieeds
lleeds onderhouden, en deszelfs priesters, LVI'ERCI
LVl'ERCI geheegehe<?Romeinen
ten, maakten een aanzienlijk kollegie uit, hetwelk zelfs nog ten tij.
de van CAESAR werd uitgebreid. Van een zeer bijzonderen aard wa$
het feest, in Sprokkelmaand gevierd, en LUPERCALIA
LUPERCALI.... genoemd.
Op deze feesten liepen de Lrlperc;
Lr/perc; bijna naakt en met zwepen, uit
uil:
geitenvel gemaakt, door de fiad; eenen ieder, dien zij ontmoetflaande. De vrouwen vermeden niet alleen deze {la/laten, daarmede {laande.
geil niet, maar fielden
l1elden zich zelfs vrijwillig aan dezelve bloot; waIlende dat hierdoor de vruchtbaarheid werd bevorderd.
LUSITANIA. De oude benaming van pOI·tt/gal.
pOI"tt/gal.
LUSTRUM. Beteekent eigenlijk de plegtige
plegcige reiniging, of wijding
van het Romeinfche volk door een zoenoffer (!ocrificimn
(facrificimn If/strale),
Iflstrale),
dat telkens na de geeindigde Cenfos verrige werd. Hetzelve befiond
bellond
in eenen fiier,
flier, een zwij
zwijn,
n, en een fchaap of ram. De laatl1e
l:1at!le werd
lIllIl JUPITER, hee
het zwijn aan CERES, en de !lier
lllln
flier aan MARS gewijd.
De plegtige verrigtlng
verrigclng zelve noemde men Itlstruln
IlIStrllln condere, en het
daarbij door den cenfor uitgefprokene
uiegefprokene formulier luidde in het eerst:
Ut dii
di; immol"tales
;mmortales res
,.es ROmantlS
Romantls ampliores melio'/"esfJue
me/io'resfJue [ace/"mt;
fncermt; doch
toen het Romeinfche
ber:
RomeinCche gebied zich aanmerkelijk uitbreidde,
uicbreidde, werd her:
gebed aldus
aldlls veranderd: Ut res Romanns
Romanas perpetIlo
perpetllo illcolumes
inco/umes [ervent.
fervent.
pl:t:tts
LuW"um altijd aan het einde van ieder vijfde jaar plaats
Daar nu dit LuStl·UIII
bad, zoo beteekende hetzelve ook een tijdvak van 5 j:tar,
jaar, welke
tijdmaat dikwijls door dichters met de Griekfche Olympiade, die
flechts
flechu 4 jaar bevatte, verwisfeld, ja zelfs niet zelden voor een jaar
genomen werd. Ook wordt Lustrum, over het het :lIgemeen,
nlgcmeen, voor
een zeker tijdvak van jaren gebruikt.
(MARTINUS)
LUTHER. (M
.... RTINUS) Deze groote
groo~e kerkhervormer werd te
EislelJet',
graaffchap lJ'IallSl'rld,
EislebfI' , in het sranffchap
lJ'Ia/ls 1'dd, op den loden van Slagtm.
Slascm. des
Z ~5
jaars
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j:mrs 1483 geboren. ZUne ouders, in geene gunnige
gunnigc omflandighe.
omflandighe..
zijnde,I zonden
bem echtcr
de fcholcn
fcholen van Magdeburg ea
zondcn hcm
cchter op dc
CQ
den zijnde
Ei[cIJflCh,
Eifcl1l1Ch, waar hij. dikwijls als een
ecn arm fcholier, met openlijk bid.
den en zingen langs de
dc huizen, (toen
(tocn in Dui/sehland
Duitschlnnd niet ongewoon)
fehool
zijn brood moest zoeken. In 1501 ging hij naar de Hooge fchoo.
te Elful·t,
Etfurt, waar hij in de fchoolfche wijsbegee rte en in de kerkvaderen ervaren werd. Hier trof hij voor het eerst in zijn leven ee.
ce.
llen L:1tijnfchen
Lntijllfchcn bijbel aan,
nIm, en ontdekte met verwondering, dat de.
zelve
zclve vrij wat meer
mecr dan uitgetrokken
uitgetrokkcn Evnngelien
Evangelien en Epistels bevat·
bevattede,
rcde, wanrvan
waarvan zich de
dc geestelijkheid
gcestelijkheid van zijnen tijd alleen
allcen voor hunIle
IlC ambtsverrigtingen bedienden.
bediendcn. In 15°5,
1505, de waardigheid
waardighcid van meesmees.
ter in de wijsbegeerte
tcr
wijsbegeertc verkregen hebbende, begon hij daarin anderen
te onderwijzen;
oeCende zich vervolgens in de regtsgeleerdheid
regtsgclecrdheid;;
onderwiJzen; oefende
doch verkoos naderhand den geestelijken fiand,
fland, en begaf zich in
een
genrcng leven leidde, en
ecn Augustijner klooster, waar hij een genreng
aan de heoefening der godgeleerdheid overgaf. Hierbij
zich geheel
gchcel :I:1n
bepaalde
bepaaldc hij zich niet alleen tot de fchriften
fchriftcn der kerkvaderen; maar
legde zich ook, en wel voornamelijk, op de kellnls
kennis der Heilige
fchriften
fchriftcn toe,
toC, met
mct dat gelukkig gevolg, dat hij in 150H
15011 door den keur.
kcurvorst van Sak{m, tot Hoogleeraar in de wijsbegeerte, inzonderInzonderheid in
ilJ de redeneerredenecr- ell
en natuurkunde, aan de Hooge
IIooge fchool te
tO
llcid
Wil/Cl/berg
WitlCllberg beroepen,
beroepcn, en in het
hct volgende jaar
janr tOt
tot kandidaat in de
godgeleerdheid verheven
vcrhcvcn werd.
Omtrent dezcn tijd ontHonden
ontllonden er
cr onder de Augustljner.:orde
Augustijner.:orde Jn
In
DtliuchlfJIu/
DuÎlschll1llf1 zekere ge[chilJen,
gefchillen, die men noodig oordeelde, aan den
generaal derzelvl!
moetcn voordragen.
voordragcn. LUTJIEIl
LUTHEIl werd
derzelve te Rome te moeten
hiertoe
hiertoc verkozen,
vcrkozen , en volvoerde zijnen last met eenen
ecncn gelnkkigen
gelukkigen
hct hof van Rome ver.
veruitOag; doch deze reis en zijn verblijf aan het
hcm op eenmllal zoo vele
vcle kennis
k.ennis van de gefieldheid der
dcr
fchaften
fchafcen hem
Roomfchc kerk in het algemeen, en van de levenswijze der
Roomfche
dcr kerkelijken,
kelijkcn I de trotschheid der paufen, en van de menigte
mcnigte der misbruiken in het bijzonder, dat zij in hare gevolgen cenen gewigtigen
Invloed
Jnvloed op zijn verder leven
lcven gehad heeft. Na zijne terugkomst
werd hij tOt
tot dokter in
In de godgeleerdheid
godgeleerdhcid verheven; ococ_
van Rome wcrd
fende zich in het prediken, en legde zich vlijtig toe op de kennis der lIebreeuwfche en
cn Griekfche
GrickCche talen, met welker beoefening
!lis
hij zich tot in 1517 Lezig
bezig hield, wanneer eene
ge-eenc opmerkelijke gegebeurtenis
nap aanfpoorde,
aanfpoorde I die
dic de
dc gewigtigfie
gewigtigfle gegcbeurtenis hem tot cenen
ccnen flap
volgen had.
h:ld.
Dc bekende leer der aOatell,
De
aOaten, door den paus URBANUS II uitgevonden ten behoeve der kruisvaaniers
kruisvaarders,, ter verovering'
verovering van het Hei.
lig land, werd federt
redert gebruikt, naar mate de gierigheid der paufen,
of de uitgaven der kerk zulks vorderden. Lw
LED X, bij zijne komst
tot den paufelijkcn
paufelijken noc I, de
dc kerkelijke fchatkist
fehatkist vindcnde
vindende uitgeput,
pm, en zelf
zclf V:ln
van geenen
gccllcn fpnarzamcn
fpnlfzamen aard zijnde, bediende
bedicndc zich van
de allaten
anaten,, onder voorwclldfcl, om daar uit dcn
den boulV der tlotfche
trotfche
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St. Pletel'skcrk.
PIeterskerk , te zullen voortzetten, en droeg
drocg in
In Duil$chlnntl
DuitschlanJ de
afkondiging :l:m
aan ALIlERTUS,
ALIlERTVS, keurvorst van ft/entz
ftfentz en aartsblsfchop
van 1I1agdehurg, op, die eenen TETzEL,
TETzEL. een
eCn dominikaner
domlnikancr monnik,
een
ecn man van ongebonden zeden, In het werk
wcrk fielde, om de aflaten
in Snk(cn
SaÁ'/èn in het klein
kleIn aan den man te brengen.
brengcn. Dan de buitenfporlge ~aarde en kracht, welke hij aan dezelve gaf, als kunnende
zU niet alleen de zielen uit het
hct vagevuur verlosfen , maar zelfs de
zij
verfchrikkelijkl1:e
verfchrikkelijkfie misdaden, ja zelfs eer zij begaan waren, uitdelgen,
gepaard met het ergerlijk en verkwistend gedrag van hem en zijlle
tegen hem
medgezellen.
medgezellen, maaktell
maaktcn bet
het algemeen misnoegen tcgen
hcm gaande,
en deden een ieder verlangen, dat deze fchalldelijke
fchandelijke handel beteugeld werd.
ccncn fcherpen en na.
naThans -trad de moedige LUTHER op; voer in eenen
drukkelijken toon, op den predikfioel, tegen deze
dcze buitenfporigheden
buitcnfporigheden
uit, en {childerde
fchilderde in eenen brief aan den kcurvorst
keurvorst van Mmtz,
Mel/t;;, in
de levendigfte
levendigfie kleuren, de val[che
valfche gevoelens en het
hct goddeloos Jtedrag
~edrag
dezer
dczer afiaatpredikers;
aflaatpredikers ; doch dit niet batende , liet hij op den 31ften
31fien
van Wijnm.
flotkerk te Wittenberg
fiellingen te.
Wijnlll. 1517, aall
aan de 110tkerk
Wittenherg,,95
95 fieIlingen
gen den aflaat aanplakken, en noodigde alle geleerden uit, om tegen
cenen bepaalden
eenen
bepaaldcn dag zijne gevoelens, in perfoon of bij gefchrifte.
te befiriJden.
bel1:riJden. Niet één tegenkanter
tcgenkanter deed zich echter op. TETZEL
TETzEL
,lIleen
aIleen borst in de uiterl1:e
uiterfie woede los; gaf te Frnnkfor'
Frnnkfort aan den
Oder eenige fiellingen tegen die van LUTHER in het
hct licht; liet als
inquifiteur de laatlle,
laatfle, met zijne leerreden tegen
tegcn· de aflaten, open.
lijk verbranden •, en dreigde hem met den brandllnpel,
brandfiapel, waarop Lu.
Til ER zijne fiellingen.
fiellingen, met derzelver bewijzen, liet drukken en aan
den paus Lw
LEO zond, die, fchoon In het eerst zich deze geheele zaak
niet aantrekkende, LUTHER ten laatlle
laatfie naar Rome liet dagvaarden.
dagvaarden, en
wel voor eenen PRIERlhS,
PRIERIt\S, die reeds zijne fiellingen met zoo veel
bellreden; fchrijvende tevens aan
bitterheid, doch vruchteloos, had befireden;
den keurvorst van Sakfen, om eenen hardnekkigen
hardnckkigen ketter geene be.
befcherming te verlcenen.
dezer reis voorziende
verleenen. LUTHER, dim
den uitl1ag
uitllag dezcr
voorziende,t
Duitschlrmd gehoord
wenschte voor een min verdacht geregtshof in Duitsch/(J1u/
te worden. Dü
Dit gelukte hem door tusfchenkomst
tusfchenkoUlst van de Hooge
Witte1Jbcrg en den keurvorst.
fchool te Wittmbcrg
keurvorst, en ontving de kardinaal
Ct\JETt\NUS, een
Ct.JETt.NUS,
Ccn Dominikaan, die om zijne fchoolfche geleerdheid
beroemd, en zeer
zcer naauw aan den Roomfchen
Roomrchen fioel
lloel gehecht was, den
last, om de zaak van
vall LUTHER te onderzoeken en te befiisfen.
bellisfen.
LUTHER kwam in Wijnm. 1518 te Aug!burg.
AugJhurg. De gezant ontving
hem vriendelijk; doch vorderde al aanfionds, dat hij zijne fiellingen
zoude herroepen, hetgeen
hctgeen hij weigerde, zoo lang men derzelver
valschheid uit de H. Schrift niet had aangetoond, waarop de kardinaal
zoo verbitterd werd, dat hU
hij hem Dlet
met den kerkelijken ban dreigdreig.
de. De vricnden
vrienden van LUTHER, vreezende, dat 's keizers vrij
geleide, hetwelk zij
zU hem bezorgd
bczorgd hadden, hcm
hem weinig zou baten,
hij , op hunnen raad, in fiiltc,
flilte, dtfcslJtlrg;
dugsbtlrg; doch tiJne
tUne regters
verliet hU,

ce
te
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nlgemeene kerkvergadering te Ba:t.û
van den paus op eene
eenc algemeene
Da:tJ en te
Conftantz,
Conflantz, die deze kerkvoogd onder een algemeen coucilie hadden
gefield.
De dood VlID
vnD den keizer lVIAXIMILAAN
lVIAXlMlLAAN gaf wel aan de
dc twistende
fiaatkllndige inzigten van
partijen eenige
cenige verpoozing, uit hoofde van fiaatkundige
den paus, in welken tijd men vergeeffche pogingen deed, om de
zaak bijteleggen , tot dat eindelijk het hof van Rome, op 15 vall
van
Zomerm. 1520,
15!l0, eene
eenc Hrenge BIlIIe
Bllllc tegen LUTHER nitgaf,
uitgaf, waarin men
41 fiellingen, uit zijne lehriften
Ichriften getrokken,
getrokl(Cu, als ketters veroordeelde;
het lezen van zijne fchriften, op Ilraffe
Ilrnffe van den ban, verbood, en dezel.
ve ten
tcn vure
vnre doemde; terwijl hem zelf daarin, naar
nnar verloop van 60 dagen, de ban werd aan!\,ezegd,
aangezegd, en alle overtreders in Dllitsclz/alld
Duitschltllld
aanbevolen, om hem en zjjnc
zijne vrienden gevankelijk
gevankclijk na~r
Ila~r Rome te
zenden, om aldaar
zcnden,
alda:tr gelèraft
gcli:raft te worden.
vereeniging waren nu
nn hopeloos; zclfs
zelfs de pogin.
Alle middelen van verecniging
kamerheer, KAREL VAN MILTITZ, waren tot
gen van den paufelijken kamerhcer,
zijn leedwezen vruchteloos, waarvan het n:ttuurlijk
natl1urlijk gevolg was, dat
LUTIIER, nadat hij zich nog eens
ecns op eene
ccne kerkvergadering
kcrkvergadering had beroepen.
plegdge wijze van de gehoorzaamheid aan
roepen, zich op een plegtige
den paus onttrok, en op den loden van Winterm.
Wimerm. 1520,
J5~0, vergezeld
lludemen der Hooge fc!lOOI
fcllOOI te IYitlellbirg,
van alle Hoogleeraren en
cn fiudemen
IYittellbèrg,
buiten de poort dier fiad,
Ilad, de verzameling
ver;:amcling der paufcJijke
paufelijke regt en , de
bullen en twistfchrifcen.
twisefchrifeen. die tegen hem waren uitgegeven, openlijk
verbrandde; terwijl hij te gelUk, ter zijner verdediging, uit alle
verbr:tndde;
kanoniek
deelen van het kano
nick regt, die plaatlèn verzamelde, welke de
magt van den paus
pans op de onderCchcidend!le
onderfchcidendlle wijze verdedigden, en
dezelve met zulke aanmerkingen
aanmcrkingen in het licht gaf, die den paurelijken
fioel in een aller
allcr belagcheIijkst
belagehelijkst licht plaatllen.
plaatllcn. Deze
Dczc en :tndere
andere gebeurtenisfen deden
worden::
d~n llaam
naam van LUTHER
LUTHlm overal bekend wordcn
dcdcn d(!11
de Wittenbergfehc
verbazenden opgang.
opgang,
Witeenbergfche hooge fcllOOI maakte eenen vcrbazenden
en reeds in 1520 las men in de Nedel'landm
Nederlanden de fchriften
fehriften van LuLu.
THE.R,
TH ER , in het Spaansch
Spaanseh vertaald,
vertaald. en waren alle
aUe middelen vergeefsch,
verg~cfsch,
om derzelver voortgang te !luiten.
fiuiten.
LE.o, doeh
doch te laat, dat IJij
geThans zag LED,
hij zijnen vijand had te ligt ge.
di~
acht. en
cn wendde zich tot keizer KAREL V, die zich echter met dit
tc Rome, aan den eenen
geval vrij belemmcrd
belemmerd vond. Zijne
ZUlle krooning te
cenen
kallt,
kant, van den paus moetende
moccende verwachten, en, aan de andere
andcre zijde,
zich den keurvorst van SakfeIl
Sak[ell., wien hij zijne verhcffing
verheffing te danken
bad, niet ten onvriend willende maken
makcn , noch zich ook [Ot
tOt een
werktuig
onregtmatig geweld laeen
laten gebruiken, verkoos eencn
werkcuig van onregrmmig
cenen
agvaardc LUTIlER
LUTIIER op den rijksdag, die in 1521 te
tC
middelweg, en agvaarde
/Po,.ms
lehoon tegen den
/Po"ms zou gehouden
gehoudcn worden. Ilij verfcheen,
vcrfcheen, fcllOon
raad zijner vrienden, voor denzcl"cn,
denzelven , en weigerde ook hier zUlle
zijne
gevoelens te herroepcn.
herroepen, zoo lang derzelver
dcrzclver valscbheid
valsciJheid uit de Heili.
~ fcbrift
rum getoond ware. lIet
Het gevolg dezer onderhandeling
8e
fchrift niet ll:lngctoond

,\'a5,
was,
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WIS,
dat hij in den rijksban gedaan werd, en men alle "orseen ver.
was, dar
zocht, om zich van zijn perfoon meester te m~ken, ten .eiDde
,eiDde hem
als een boosaardig ketter te {hatfen.
flraffen. Dan de keurvorst van Sakfen,
met voorkennis des keizers, liet hem, op zijne
zUne terugreis van If/ortns
IPortn$
door twee vermomde edeIiieden
edeliieden opligten, en naar het flot War/hurg
bij E;fenac" brengen, waar hij, geheel onbekend, 9 maanden in ridrid~
derlijke kleeding doorbragt, en, onder andere, een gedeelte van den
Bijbel in de Duitfche taal overzette. In 1522 voltooide hij het
Nieuwe Testament,
Test:lll1ent, en het Oude verfchecn van tijd tot tijd bij gedeelten; doch zijne venaling
vertaling van den geheelen Bijbel werd niet voor
1534 uitgegeven.
IntusCchen gaf het gedrag "\lil
vall eenige al te driftige ijveraars, waar.
onder zekeren CARLSTAD behoorde,
andenten alle
behoorde. die met eenige flndenten
altaren en beelden, in de flotkerk te Wi ltellbe1"g,
tteIJbet'g, verbrak, en de
priesters wegjoeg, gepaard met den vreesachtigen aord \'an MELANCHTON, aan Lu'nlER
LUTIIER aanleiding, om IPor/burg,
IPar/burg, dat hij zijn PafPatmoslloemde,
522 te verlaten, en naar IPittenberg
mos
noemde , in Lcmem.
Lcntcm. J1522
IPillenberg tenlg t~'
te· kecrcn,
keeren, tCIl
teil eindc
einde door zijne tcgellwoordigheid
tegellwoordigheid de vcrbrokeyerbrokenc
cen tegen deze
ne ordc
orde te hernellen. Hij prcdikt;:
predikt;: z~vcn
z~ven dagen achter een
buitenCporige hcweging(!n,
cu drong er op aan, dat de hervorming
heweging;:n, eIl
van den godsdienst met de verlichting
\'Crlichting van het vCl'lland
verlland moest be.
begÏlmen,
wanncer de beelden, v:\a
V:l:l langzamerhnnd,
ginnen, wanneer
langzamerhand, uit de kerk zou.
den \'erd\V~j
verd\V~j nen.
Ondcr
in
Onder ane
alle dezc
deze omflandighellen,
omllandigheden, onder welke de hervorming ill
DuitscMlllld
Duitsc!zl(/IIt! en een groot
l,'TOOt gedeelte van EuroPIl
Europa,, vcel
veel opgang maakte, begon mcn
men over dcn
den aard der fakramcnten
Cakrmnenten te twisten,
twisten. wnardoor
waardoor
opltand dcr
dit heilzaam wcrk,
werk, gelijk ook door den oplland
der bocren
boeren (Zie:
BOEREN OORLOG), met een gewigtig l1~deel
m\decl bedreigd werd.
De 133tlle werd wel in 1525 geflild;
gellild; doch de genoemde Ct.RLSTAD bragt, tcn
ST.\D
ten aanzien van den zin der woorden van de inflelinllelHng van het aV01~dmaal.
Jing'
avol!dmaal. gevoclens
gevoelens aan het licht, welke tegen die van
r~UTIIER
LUTIIER aanlit!pen,
aalllil!pen, en waaromtrent de ZwitCerfche Hervormers,
Hen'ormers.
feIlOon
ovcrige met hem eens, van hem verfchilden.
fcllOon voor het overige
Hieruit ontfionden
oncfionden verCclleidene
verCcheidene twistfchriften,
twistCchriften. en LUTHER zelf werd
daarhij in een openbaar twistgeding gewikkeld.
flechts als ter flnik
Tot hiertoe hnd de leer der hervorming fleehts
voortgangen gemnakt,
ovcrhcid h::d
bd er nog
gem na kt, en gcene
geene wereldlijke overheid
opcnlijl{
openlijl{ \'oor durven of willen uitkomen; doch na den dood V:1I1
V:ln den
keurvorst FREDE.RIK
FRED~:RII{ dm 1I'i.ize11,
wijzen, die haar wel een goed hart had toegedragen, maar in den fchoot der RoomCche kerk gebleven was,
verklaarde zijn opvolger JOHANNES de jlnndvastige
flnndvas/ige zich openlijk
voor de leer van
\':ln Lt;THER,
Ll:THER, en voerdc
voerde de hervorming door alle zijne landcn
I~at!le hct
landen in; gelijk dan ook de Inatlle
het ge wegen had, om den eer.
eerfien Evangelifr:hen
Iccraar GWRGr: RÖTER, te Willenberg in te zeEV3ngeliCr:hen leernar
vcr.
genen. Rceds
Reeds in 1524, hcc
het monniksgewaad met den predikersrok
predikersrokver.
wisfcld
wisCeld hebbende, omtloeg hij zich nu ook van de kloostergelofte,
en
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en md
wad met eene gewezen non,
non. CATHA1UNA

Yl\rq
Yl\!II DOM,
DORA, een
ccnet
adelijke juffer uit 1Jleisfen,
111eisfen , in bet llt1welijk.
lmwelijlc. Omtrent dezen
lijd
tijd viel ook de twist VQn LUTHER mee
met ERASMUS
ERAS~IUS en ZWIN
ZWIN~..
GLIUS voor.
De eerlle
eerfle fchreef openlijlt tegen hem, in een boek over den vrij.
l:mtflen ,en de ovcrige
overige aan!!
aanh angers
en wil, en het verfchil met den laatflen
CAJ,VINUS, over het avondmaal, gaf eindelijk aanleiding tot
tOt ee-e~
van CALVINUS,
nell
die in het jaar 1530, op last van KAREL
nen rijksdag, dic
KAREL V, te dllgs_
dugs_
!Jurg
dellzelven de bezwaren der EvangeU.
lJurg gehonden
gchouden werd, om op dcnzelven
Evangcli.
fehe rijksllenden aan te hooren. Deze leverden hunne geloofsfche
beliJdenis, op hun verzoek door LUTHER en
cn de overige Wittenberg.
Witten berg"
belijdenis,
godgeleerden vervaardigd, en in 17 artikelen vervat, bij denfche godgelcerden
artikelen t dat de gcleerde
ge~eerde ME
ME-..
zelven in, en het was volgens deze artikelen.
LANCJlTON
die aan Lu..
LANCHTON de Augsburgfche
Augsburg[che geloofsbe/fjdmis
ge!oo[sbel!jdmis zamenr1elde,
zamen!1elde, dic
THER gezonden, en door hem volkomen werd ~oedgekenrd.
~ocdgekeurd. OndercusOndertusAug;bul"g niet
nict aan de verwachting
fehen
fchen voldeed de rijksvergadering te dllgsbul"g
bcfluit op den rijksdag
der EvangeliCche vorsten. De keizer liet een bcl1nit
tegen hen afkondigen, waarbij men hen door dwang wilde nood.
tegên
zaken, om in den fehoot
fchoot der RoomCche kerk weder te keeren.
Smo/koldisch verbond,
vcrbond, waarbij zij zich tot onderlinge
ondcrlinge ver.
Dit had het Smolkoldisch
dediging vereenigden, ten gevolge; doch werd de gevreesde oorlog
dcdiging
godsdienstvrede, in 1532 te Neurenberg gefloten, tot dus
door den godsdicnstvrede,
nu a:m
alm dcn
den paus en de
verre nog voorgekomen. De keizer bood IJU
algemeene kerkvergadering aan; maar de
Evangelifchen, in 1533, eene 1I1gemeene
hervormers, zich van dit middel ter. vereeniging niet veel goeds be-be.
loovende, zoo lang de paus in deze vergadering invlocd
invloed had, eischten
Duitsclzland gehouden, en waarin
een vrij, christelijk concilie, dat in Duitschland
clan dat der H. Schrifcen
Schrifcen,t erkend
geen andere regel noch gezag, dan
worden; doch men hield de zaak flepende , tot dat eindelijk de
zou wordcn;
paus in 1536 eene vergadering
vergadcring liet aankondigen, die, volgens het be.
befluit des keizers, te MantIIa zou plaats hebben. De hervormers
LUTHER. eene vollediger belijdenis, dan de Augsburg..
lieten nu door LUTHER
fehe, opltellen,
opllellen, wclke
welke de S11Iailtaidifclte
Sma/lraldifche ol"tiltelm
ortikelell genoemd worden;
als eene nadere opheldering en voltooijing van de AugsburgCche be·
lijdenis
lijden
is mogen worden aangemerkt, en onder de Symbolifche boe.
ken der Evangelifch
EvangeliCch ekerk geplaatst werden. Offc
OlTc hoon deze artikelen, door het f:edurig
gedurig uit!lellcn
uitflellcn der
dcr kerkvergadering, tOt
tot het b~
bein
doelde oogmerk nie~
nic~ gebruikt werden, verwierven zij nog thans ia
de Sakfifche
Saklifche landen eene bijna algemeene goedkeurÏltg,
goedkcuriJ1~, en waren
ware a
de pogingen van den hertog
hercog GEORGE, om den voortgang der HerHer·
fiuiten, vmchteloos.
het jaar 1539 zijn
vorming te 11:uiten,
vruchteloos. Hij moest in hct
geheele land, vervuld met de gcvoelens
gevoelens van LUTm;R
LUTm:R en zijne ambt
ambe...
genooren
HENDRIK, overlaten
genooren,• :tan
aan zijnen
zijncn broeder en opvolger, IIENDRIK,
overlatcn j
die de hervorming met
mct alle zijne vermogens
vermogcns begllnlligde,
begunfligde, en de E
E...
vangelifchen alle gewenschte vrijheden fchonk; terwijl LUTHER, on.
der de befehcrming
befcherming van deu keurvorst, tc
te LeipZÎ;
Lcipzig predikte, en het
ge.

LUTSCrtINEN. - LUXEMBURG.
LUXEM3URG.
,61
.61
genQegcn h:ad,
had, zijn begonnen werk, lang,
lang' hoe meer. :(lp
çp ecnen
tenen Yas,aseen voet gevestigd te zien.
(en
grooten hervormer
laatne levensjaren Vlm
Vlln dezen grooren
Thans zijn wij de laatfie
0111 de kennis
genaderd, die hij in welgellaagde pogingen doorbragt,
doorbmgt, om
der waarheid onder zijne natuurgenooten
natllllrgellOOten te verfpreidcn. De onderRegemburg, het
neming, om in het jaar 1541, op den rijksdag te RegeJlsburg,
interim in te voeren, 'Werd
werd verdacht gehouden, en mislukte; terter.
wijl men de kerkvergadering te Trel/le
Treil/a ill
in 1545 geopend, voor een
volgens, vooraf beraamde maatkerkelijk kluchtfpel hield, waarin men volgens.
regelen zou te werkgaan, om de paufelijke magt voor den gedreigden
gedrcigden
val te behoeden. LUTIIER zijne krachten,
krachtcn, door den arbeid van
LUTIum
zoo vele jaren, voelende afnemen, heil
belloot,
oot , het overige zIjner dagen op een klein landgoed door te brengen; doelt alvorens nog ecge[chillen, over het bezit van bergwerken , te Eisle/Jetl
Eis/ebetl moenige gefchillen,
tende vereffenen, fiierf hij
bij in deze zijne gebooneplam,
geboorteplaats, op den 18
van Sprokkehn. 1546, in het 63(le
ouderdoms , en \verd
63!l:e jaar. zijns ollderdoms,
~verd
in de Ootkerk
Ilotkerk te Il7ittenherg
IPittenhe1"g begraven, in welke plams
pla:as men in bet
J8u. op de groote marIa,
laatst van 18:u.
maria, voor hem een gedenkteeken
voetfcuk van het kolosf.'lle
kolos[.'lle fcandbeeld
beeft opgerigt, waarvan het voetftuk
ftuk graniet, van cene
eene zcldzame
zeldzame [choonheilf,
fchoonheid, ter hoogte van
uit een nuk
T en in diameter 10 voet befcaat.
1
beftaat. Het fcandbeeld
fc:mdbeeld zelf is van brons,
l1et gedenktceken
gedcnkcecken onder de eerfce
eer[ce
en uitnemend gewerkt; kunnende
kmmende 11et
gctcld worden. Ll'TIIER bezat eenen
kunstfcukken
kunstfcllkken van Dllitsdlond
Du;tsç!r/ond geteld
uitl11l1ntend verfiand,
verlland ,
onverzettelijk en moed en fi:mdvastigheid,
llnndvastighcid, een Uitllllll1[end
cen fierk
gel1cugen, een uitfiekend
weleen
llerk geJlcllgen,
uitllekend geduld, eene ongewone weIgrootmocdigheid, en eene
eenc uitge.
uitge_
fprekendheid, eene onverwinnelijke groocmoedigheid,
hiJ leefde. Dc
De volkomenbreide geleerdheid voor de eeuw, waarin hij
in 1561 te .11AIfie
fle druk zijner uitgegevene werken is die, welke iu
tcnhul"g
JO deelen in folio verfchenen
ver[chenen is.
tenhul"g in 10
LUTSCHINEN. Zoo noemt men alle heken,
beken, die van den CIt!Clt/fllzer
filter (zie a/door),
aldaor), wier ijs in de zomermaanden gedeeltelijk
gcdeelteliJk finelt,
norten met zulk eell
gevormd worden. Zij llorten
een donderend geraas en zulk
ver[chrikkeliJk geweld van het eene rocslluk
rotsfiuk op het andere,
een verfchrikkelijk
naar beneden, dat zij meer den naam van achtereenvolgende wabeeken verdienen. Men vindt in het kanton B~rn,
R~rn,
tervallen dan van heeken
Zu·;tfer/l1Iu!, twee zoodanige Lncfchinen,
Lut[chinen, namelijk de zoogein Zu'ir/erlo1ld,
zooge..
noemde Zworte en 1f7ilfe,
!Pltte, waarvan
Zweijwaarv:m de eerfie zich, bij het dorp ZweiiLutfchil1l:lZ
Lut[chiszetl,, met de laatne,
lantfie. uit den bovenften
bovenllen Crindewald.Gletfcher
Cri1ltlewald-G/etfclter
Clntfiaande,
vereanigt, en aldaar eene beek vormt, die eene der vrees.
vreesont!l:aande, vereclOigt.
feliJklle en verwoestendne
felijklle
verwoestendfte in het
bet kanton Bern
Rem is, De {helle
fnelle loop
fterk, dat
dezer twee Lllt[chinen,
Lucfchinen, na derzelver vereeniging , is zoo [terk,
men, door het verbazend geraas van haren gedurigen val, bijM
bijn:!
doof wordt.
LUXEMBURG. Een groothertogdom, makende een gedeelte uit
Neder/ondetl; doch behoorende mede tOt
tot het
van het koningrijk der Nederlanden;
Duic[che bOlldgenootfch3P,
bOlldgenooc[chap, waartoe het
mngt van
Duitfche
bet eene gewnpende
gewapende magt
1:556
1l5S6
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Dit
Di~
groothertogdom. dat men in alles als eene provincie van het kakGningrijl{ moet aanmerken, benoemt vier leden in
ningrijk
io de vergadering der
tweede kamer, en
ell beCtaat uie
ui~ het grootCte gedeelte van het hertog..
dom van dien naam (zijnde dat gedeelte, hetwelk zich aan den
Tegter oever der JJloefol
JJ10efel bevindt met dat, aan den linker oever der
Sauër, of Soure gelegen, aan Pru;s{m
Sauér,
}Jruis{m afgenaan)
afgefia:m) alsmede uit het
benogdor.: van Boul/lo1l,
Boui//otl, zoodat het ten Zuiden aan Frankr(jk,
Fronkrljk, ten
hertogdor.l
Oosten aan Pruisfen , waarvan het door de Our, Soure en lJ-foefel
lJ/oefel
wordt afgefcheiden,
afgeCcheiden, ten Noorden voor een
eell klein gedeelte aan PrulsPruis.
Im
fm en voor het overige aan de provincie van Luik, en ten We.nen
aan
a:m de provincie Nomen
Namen grenst.
Dit groothertogdom bellaat
beDaat eene oppervlakte van 110
IlO v. In. en be.
vat 'l55,600
inwoners,I (die genoegzaam alle tot de Roomsch-Ka.
Roomsch.Ka.
~S5,600 inwoners
t1lOlijke kerk behoorel1),
behooren) , bU
bij welke het Hoogduitsch de landtaal
tllOlijke
is. De grond, welke door het vermaarde, oudtijds veel grootere.
An!efmelJ-woud
Ardennell-woud beDagen
bellagen wordt, is zeer bergachtig, en over het al.
gemeen, vooral iu het Zuidelijke en Westeli.ike
Westelijke gedeelte, zeer bosch ..
rijk. IJ
IJ zer, hout,
hom, hoornvee, paarden, fchapen en wild maken de
voornaamfte
voorna:Ullfte voortbrengfels
voorcbrengfels des lands uit. Het hoornvee en de paarbaetle zijn zeer fierk. Het vleesch der
den zijn er klein; doch de taatne
fchapen Is door de bergkruidelI,
fchapell
bergkruideu, welke hUil
hun tOt voedCel
voedfel verftrekken ,
zeer malsch
malsclt en finakelijk , zoo ook dat van het wild, hetwelk
hier in grooten overvloed is. Het grootne
grootfte gedeelte van het land is
niet zeer vruchtbaar,
vmchebaar, zoodat
toodat hetzelve op vele plaatCen
plan tCen alleen voor
tlet verbouwen vnn
geCchikt is. Zelfs is de grond
van haver of rogge gefchikt
lIet
op Commige plaaeCen
plaat fen zoo fchraal, dat men de landerijen, om er een
jaar vruchten van te trekken, verfcheidene jaren braak moet laten
Jiggen. Het Zuidelijke en ZlIid-Oostelijk
Z1lid-OosteIiJk gedeelte is vruchtbaarder, en
liggen.
brengt tarwe
tarWe en peulvruchten voort. Het geheele land levert prachtige Nacuur-tafereelen
Natuur-tafereclen op, vooral langs den oever der Soure. Inzonderheid munt hier om treilt uit het zoogenaamde Mullerlltal,
Mullerlltnl, d:n: tusfchen Dietkireh
Dietkirch en Eehtcrllllcltt
Echterllocht gelegen is. Langs de Moezel, ook
langs de Soure,
Sotlre, groeit wijn, welke in de helft van het groothertogdom algemeen gedrollken
gedronken werd. De beste kwaliteit is die van
Wormeidingf1I. In een gunfiig
Warme/dingell.
gllnfiig jaar is deze wijn zeer drinkbaar; doch
zij behoort fieeds COt
tot de flechte
/lechte foort van moezelwijnen. De geU centen, doch de beste
JO tOt
tot u
wone wijn wordt gemeenlijk met 10
met 'l0
~o of !IS
'l.5 centen de flesch betaald.
De rivieren van dit land zijn, behalve de lI/oezel,
Moezel, die in het Vo.
gefifche gebergte haren oorfprollg
oorfprong neemt, de Ourthe,
Otlrtlre, de Elze (of
Alcelle).
laatfle, wanneer zij zich met de EI.
A/cette). en de Dur, welke laatne,
El21e
ze vereenigd heeft, den naam der Soure bekomt. In het Westelij_
Westelijke gedeelte heeft men nog de Simois, welke op het Fr:mfche grondgebied, doch oiet
Mam valt, en einein.
niet ver van onze grenzen, in de IIloos
dede·

184 man artillerie,
365 man ruiterij. 184
artillerie. en !Z6
116 !appeurs
fappeur. levert.
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dclijk de LesJe, die zich niet ver van Dil/tIIll
dclyk
Dil/tIIlt in de provincie van Na1nen in de J.Wam ontlast. liet groothertogdom wordt verdeeld in
vier arrondisfementen, als: die van Luxemburg, Neuclta/eau,
Netlchfltcl1Il, Dietkil'ch
i.lfarche. De hoofdplaats der provincie met 9,400
kirch en van la illarche.
inwon ers draagt haren naam. Zij is eene der gewigtigfle vestingen
Gibra/tel' '/an
Noorden
van Europa, en wordt niet te onregt het Gibra/ter
'1an het Noordcn
fiad ligt aan de Elze, welke
genoemd. De ftad
wellte er doorllroomt,
doorflroomt, en wordt
!aatllc Grund
verdeeld in de bovtn~ E!11 beneden flad, waarvan men de !aatlle
noemt. De geduchte vestingwerken zijn alle op rotfen
rotren gebouwd. Men
kan in een van de gebouwen
gebouwcn drie hoofdtijdvakken
hoofdtijdvakkcn dezer vesting
waarnemen , vooreerst die van derzelver aanleg onder de regering
waarnemen,
van keizer KAREL V, t\!n and~ren de verbeteringen en uitbreidlllg, onder de regering van
LODEWJJI{ XIV
XLV Goor V
VAunAN
vall LODl:'WJJl{
AunAN aan dezelve aan.
gebragt ,en eindelijk hetgeen door MARIA THERESIA aan dezelve gefiad is, over het geheel tamelijl. wel gebouwd; doclt
daan is. De 1l:ad
docb
vindt men er weinige uitllekende gebouwen. Men heeft er linnenfiaafijzer. Een kwartier van
vaD
er fierkeIl
llerkell handel in 1l:aafijzer.
weverijen, en drijft cr
fiad ligt de zeer vermaarde fabrijk van aardewerl.,
aardewerk, welke aan
aall den
dcn
de flad
heer BOCK toebehoort.
(ELII~), gefproten uit hetzelfde geOacht met den beroemberoem.
LUZAC (ELII:'),
vol...
den Hoogleeraar van dien naam, van wien firaks eenig berige zal vol
gen, was e::n der fchranderlle
Cchranderlle wijsgeeren en
Ilaatkundigc fchrijvers
cn Ilaatkundige
eeuw. Zijn vader, een der drie broedcrs
zijner ecuw.
broeders van dien naam,
die, afkomllig uit een gellacht,
geflacht, l1a
na de herroeping '(an
~an het edict van
ValJ
Nantes , in het jaar 1685 uit Fmnltrij
Fmnltrijkk herwaan~ gebragt , in de eerfie helft der achttiende eeuw te Lef/den
Lei/den of in deszelfs omflreken
omllreken
gevestigd waren, had eene zeer bloeijende kostfchool te NoordtVi,ik
NoordtVfilt
voordeelen
binnen, waarvan hij de voordeel
en bijzonderlijk aanwendde, om
aan zijne kinderen eene befchaafde en geletterde opvoeding te geven.
Hiervan genoot onze ELIE, de tweede zijner
Zijner zonen 1 die op den 19
Noordwijk geboren werd, bovenal de
van Wijnm. des jaars 1723 te Noordwi;'k
weldadige vruchten. Na genoegzame voorbereiding, namelijk, werd
hij
fcllOol te Leijden
bij door zijnen vader naar de Hooge fchool
Lef/den gezonden,
lesfen bijwoonde van den vader der
waar hij, onder anderen,
anderen , de lesfcn
Griekfche taaIlludie,
taallludie , den alom vermaarden TIG.
T!s. HEMSTERHUIS , en
de, in het vak der wis- en natuurkunde,
natllurkunde, niet minder beroemde Haogleeraren MusscHENBRoEK
MUSSCHENBROEK en LUI.OFS, en zic')
zie') door zijne ongemeene fchranderheid, naarJligheid
naarlligheid en vorderingen de bijzondere genegen·
genegen~
heid
wijs.
beid en achting dier voortreffelijke mannen verwierf. Neven!
Nevens de wijsbegeerte, tOt welker beoefening hij een' uitftekenden aanleg had,
had. en
el1
eene blakende zucht gevoelde, beoefende hij ook de regtsgeleerdheid,
jnren na de voltooijing
en verkreeg daarin, doch eerst verfcheidene jaren
ftudien, de doktorale waardigheid met de verdediging en uitgazijner (iudien,
ve van zijn [pecimen JuriJ
Jur;$ inaugurale, de modo procetfendi in
;n caufi.
callJi'
criminaliIJtls , 1759, 4°. Tien jaar vroeger had
bad hij zich, als wiJsgeewijsgeeeriminalilJIIs,
rig regtsgeleerde , reeds met lof bekend gemaakt door de uitgave
uitt;ave van
ALGEMEEN WOORDENB.

IV.
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ELIAE
E/ille fi/i;
fi!i; , álsfJuiflliO
EUAE LUZAC, ENne
á{slju"jI/,."
politico-morn/is.
jtlstll
polilico-mora!"s. num
nUl» civis innocens irae
;roe hfJSlis
hfJ1/Ï$ longe potentior;s
poten/ioris just6
permitti possit, ut ext:idium
excidiul» 10tiliS
totills civitatis
cjvitatis evitetllr.
eviUtur. Ltlgd.
LlIgd. Bat.,
Bot.,
I]pis aucloris.
IJpis
IIt1Ctoris. 1749, SQ. d. i., Politiek-zedeklllldig
Politiek.zedeklllldig onde,·zoek,
onde,-;;:.oek, of een
hurger all"
aa/Z de grllmfoltap
gramf'hop van een veel tIIogtiger
magtiger viJand
vijand
onfoltuldig burger
regtvaardigHjk 1110g
mag Ulordm
wordm overgegeven, 0111 den ondergang
ondergal1g vau
van den
regtvoardig/ijk
Confchm
gOl1fcltm floot
flaat te ver/roedCIJ;
ver,~oedClZ; Lc
Leijden
ijdm ter
tel" drukkerij M/Z
val1 den
del1 fi:llrijver.
fi:hrijver.
Uit het laatfie
laatfte bijvoegfel ziet men,
~n, dat LFZAC
Ll'ZAC toen reeds, op het

Ladjnsch ftok,
een Latfjnsch
ftak, getiteld:

voetfpoor der MANlil'lUSSEN
MI\NL:l'lUSSEN en ALDVSSEN,
ALDUS SEN , het beroep van boek.
boekdrukker aanvaard had, hetwelk
hetweIl! hij federt
Cedert tot aan zijn overlijden
paar·
voortzette. Later,
Late!', en wel van het reeds genoemde jaar 1759 af, paarwa.-~rneming hij
de hij daaraan ook dat van pleitbezorger, in welks wa.1rneming
echter Oechts nu en dan de pleItzaal
pleitzaal betrad; zich voornamelljk
voornamelijk be·
be ..
palende, om bij gefchriften of memorien van
valt confult,
confu)t, waaronder
verfcheidene meesterfcukken zijn, de belan/,'Tijke
belan/,Tfijke zaken te verdedig.en,
verdedigen,
waarover men hem raad"pleegde,
raadpleegde, en die hem, bij voorkenr,
voorkeur, boven
anderen,, werden toevertrouwd, zoodrn
:lIlderen
zoodra zij tot handelgefchillen of
die van het natnurregt
natuurregt betrekking hadden. De waarneming van eeD
eelt
en ander beroep, w:mrv:11I
nechts een algemeen
waarvan het eerfte binnen kort lleclus
roeverzigt V{)(derde,
vg(derde, liet hem ruimte V~H"
V~H' tijd genoeg over, om aan
zijne heerfchende zucht tot letterkundige werkzaamheden voldoening
te geven; hetwelk, gepaard aan dl!
de' onafhankelijkheid, w':larin
w',larin zijn
Hand hem plaatfte , hem ook de voordecligfte aanbiedingen ter verftand
eerfte ftukken
lating van denzelven deed van de hand wijzen. De eente
nukken,,
welke hij,
bij, nevens de reeds gemelde in het licht gaf, ware!'!
wat.e!'l het
gevolg van eene onaangenaamheid, waarin hij door de uitgave v.-n
vom
een werk van LAMETTRIE, getiteld: rrHomme
/lomme machine gewikkeld
werd. Hij werd namelijk over die uitgave van twee kanten aangeval.
aangevallen, zoo ten aanzien zijner pcrfoonlijke gevoelens, als van zijne
regeen
verkooper. Den eerften aanval weerde hij
regten als boekdrukker en verkoopcr.
mèt
met madruk van zich af in een ftukje, tot titel hebbende: rrHomme
/lomme
plus 'luc
wa2rvan het opfchrift is:
Ijlle machine, ten tweeden ill
in een werkje, W3ervan
Es{ai
Esfa" [/Ir
fur la libet"lé
libel·té de produire
produ;re fes [enlimens.
fentimens. Van groo!er
groo~er waarde
en belang nogtans is zijne wijsgeerige verhandeling, te Ber/fjn
Berlijn in het
110UYMIJ h'·
Jjs.
jaar 1753 uitgegven, onder den titel van Ie Bonlrertre,
BonneT/re, ou 110UVCOIJ
t~me de .Tu1·isprudence
.Tu1"isprz:dent:e tJoturelle;
Hoog)eeraar
nme
tloturelle; waarvan de beroemde Hoogleeraar
CRkS
;s, !Tetwe/k
CRhS getuigt, dat het telt
eelt werkje is,
Ilet'U'elk hij den jongen lieden,
die zich op de beoefening 1'tlU
Mn het l1t1tuurregt
nattlurregt toe/eggm, het liefst zou
;n haruien
in
handen gf"en.
gel'en. Gelijk hij zich in dit gefchrift een ijverig voor-

frander betoonde van de wijsbegeene van LEIBNITZ en WOLF, zoo
gaf hij daarvan geelle
geene mindere fterke blijken in zijne Recherches [ur
fur
ljtlelques
Ijtlel'lues principes des connoisfances
connaisfances hUn/Rines,
hUTlJllines, tot welker uitgave hij
aanleiding vond in eene verhandeling over
oyer of liever tegen de M01Uulen,
Monaden,
geplaatst in het JOUrI1a/
JOt/ma! des [avans
fayons van Grasm. 1753. In 1755
ondernam hij de redactie van een letterkundig tijdfchrift,
tijdfchrifc, beftemd,
befcemd,
om van
VaD de nieuwe
uieuwe boeken, die, zoo buiten
buiteIl 's laDds
laJlds als in l/oJltmcJ
/Joll/md.,
het
bet
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bet licht rouden zIen, verOag te geven, en hetwelk bij, onder bet
genot eener algemeene goedkeuring, lOt het jaar 1763 voortzette,
toen hij om redenen, die niet met volle zekerheid zijn op te geven,
deze onderneming ftaakte. Hetzelve kwam te voorfchijn onder den
titel van Neder/andfche Letter-cou1"Imt, met bijvo~giDg van de fpreuk
nec umere, tJec timide, en bevat 12 deelen in 80. Hij ging echter
voort met het leveren van :!rtikelen voor de in dit land uitgegevene, en algemeen geachte tijd fchrift en , genoemd Bibliothèque impar.
tinle, en BibliothblJue des fc;ences. In het jaar 1765 bewees hij aan de
letteren, ell bijzonder aan de wiJsgeerige beoefening van het ftaatsregt, eeu' zeer gewigtigen dienst, door de in dat jaar vervaardigde
uitgave der werken van MONTESQUIEU In 6 deelen in Ho. te doen
vergezeld gaan van aanmerkingen op het beroeitldfte dier werken fur
I' Esprit des Ms, waarvan de ftrekkil1g is. om de lezing van dit
fraaije werk meer algemeen nuttig te maken, door den indruk, dien
vernuftige tegen(l:ellingall zelden nalaten te weeg ce brengen, vooral op den geest van jonge lieden, en het daaruit voorrfpruitelld gevaar te verminderen. De bedoelde aanmerkingen voeren den zedigen titel van Remar'1ues philofophiques tl'un AlIfl11yme fur r Esprit des
Lois.· Gelijke zedigheid, gepaard nan eene ongemeeue bekwaamheid,
ernst en kracht, fpreidde hij ten toon in de wederlegging van RousSE AU • wiens ptll"lldoxe ftellingen en gi"oote opgang hem, voor het
ware begrip van kennis en allen grondig onderwijs, ten uiterfi:e
nadeelig toefchenell. Hij fchreef namelijk aan dezen twee brieven
over het 1I1tll11fchappeiijk verdrag, en over Em;le, van welke de
eerfte tot opfchrift heeft: Leure t/'un Anonyme ~ M. J. J. Rous.
SEAU 1766; de andere: Seconde lettre d'un Allon"jtne 11 M. J. J.
ROUSSEAU, conletJallt un examen, {uiv; t/'un plall ti' Muca/ion &c. Pn·
,.is 1767. Merkwaardig vooral is de voorrede van den tweeden Brief,
waarin LUZAC de verdediging van den onflerfelijken DE GROOT op
:zich neemt en mannelijk handhaaft. In het jaar 1771 hield hij zich
bezig mct de wederlegging van het gevoelen van SHAFTESBURY, HUTeHESON, FORDYCE en andere wijsgeeren, die in den voorgewenden
zede/ijken zin, of het zedelijk gevoel. het ware grondbeginfel en de
:zekere regeln1::at onzer pIigten meenden te zien. Hij fchreef te dien
einde een werkje, getiteld: Briefwisfelillg vall Philagl1thos en PhiIn/elhes over de leer van het zedelijk gevoel; uitgegeyen door JOH.
PETSCH. Utrecht 1771. Men kan dit werkje aanmerken als eene

voortzetting van zijne, negen jaar vroeger, .aan beftnurderen van het
Stolpiaanfche legaat toegezondene , en in het I d. van deszelfs werken gedrukte, verhandeling over de Yolmaking der Zedeleer dool' de
Openbaring, waarin hij de natuur der zedelijke beginfelen verklaard en de voorwaarden bepaald had, onder welke die beginfelen
voor waar en onwederlegbanr kunnen erkend worden. Geene geringe
uitbreiding van roem verkreeg I.UZAC in bet jaar J772 door zijne
uitgave van les /lIjlitut;ons du drolt de la Nature et des Gem, tie
A ft 2
WOL",
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WOLF', door bem met bijvoegfelen en uitgebreide aanteekeningen
verrijkt, die, n:lar het oordeel van den reeds genoemden Hoogleerllu
CRAS, dit boek inderdaad tot een klas!iek werk maken.
De meer en meer toenemende ftemming van den tijdgeest, tot het
behandelen van ftaatkundige onderwerpen, bewoog onzen LUZAC tot de
uitgave van een tijdfchrift, getiteld: dllntJ/es Be~!Jiques, waarvan, federe
1772 tot 1776, u deel en in 12 0 het licht zagen, en waarin hij de
fiern der regtvaardigheid en gematigdheid deed hooren. Door dit tijdfchrift intusfchen kwam bij, door overtuiging een ijverig voorfiander
van het !tadhouderlijk belhlllr, in verdenking bij zulken, die van dat befinur afkeerig waren, ja vond vijanden, onregtvaardig genoeg, om
hem voor te !tellen als een' man , aan het huis van Oranje ver.
kocht; ten bewijze hiervan bijzonderlijk aanvoerende zijne vroegere deelneming aan het gefchil, dat- de uicgave der rader/and[che His.
torie van W AGBNAAR had doen ont!taall, over het karakter en de
daden van den raadpenfionaris DE WITT. Hij gaf namelijk te dier
gelegenheid een !tukje in het licht, geciteld: De zucht vlm den heer
raadpenflonaris DE WITT fot ûjlJ vaderland en desulft vriiheid,
u/t ziine dIlden nage[poord; hetwelk daarna gevolgd werd door een
t .....eede, ten ticel voerende: Het oordeel over den heer J. DE WiTT,
zoo als het ;11 het werkje, getll1amd: De zucht enz. vervat is, bekrachtigd, hevestigd en bewezen, ibid. Dezelfde !taatkundige beginfelen,
en te gelijk een' fchat van gefchiedkundige en wijsgeerige nafporingen omtrent de !taatshuishouding van ons vaderland, en bijzonder die
van Hol/aud, fpreidde hij ten toon in zijn algemeen bekend en geach t werk, eerst in 1778 in !2 deelen in 40. zonder naam des fchrij.
ver.~ ,in de Franfche taal uitgegeven, onder den titel van: La Rieherfe de /a Ho//ande, en twee jaar later in het Hollandsch in 4 deelen in 80 , met merkelijke veranderingen en verbeteringen, onder
den naam van: Hollandsch rijkdom dlJor Mr. ELIE LUZAC: een
werk, alleen genoegzaam, om zijnen roem tot de laatfie nakomeJingfchap over te brengen. De meer en meer toenemende gefchil.
len in het !taatkundige, en de zucht van velen, om verandering in
den befiaanden regeringsvorm te weeg te brengen, gaven bem, die,
gelijk ons reeds bleek, een ijverig voorfiander van dien regering!.
vorm was, vervolgens aanleiding tot de uitgave van twee gefchriften
ter be!trijding der gemelde zucht ingerigt, met Dame: REIN IER VRIJ.
AARDS Open1rartige Briel'en , DevetJter en Zwo/4 deelen, 1781 1784 en rader/alldiche Sltll1tsbe[c!zollUler, 1784 - 1790. De la:lt!te
poging, welke hij tot genoemde einde te werk fielde, was de uitgave van zijnen Bt'ier ove,' !zet gevaar, gelegen in de verandering
"an tie f/alltsrege/ing van een eenmalll gevestigtl Bef/uur, welke in
179~ het licht zag. Vier jaar later overleed onze werkzame en ver.
dienstelijke geleerde binnen Leiitlen. In het jaar 1802 verfcheen het
eerCfe gedeelte van een door hem nagelaten uitvoerig werk, waaraan
bij vele jaren achtereen gearbeid en in hetwelk bij alle de begin feJen
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len zijner wijsgeerige leer, en de voornaamfte ontwikkelingen ,
waar voor zij vatbaar was, had bijeengebragt. Ik bedoel het werk
getiteld: Du droit naturel, civil ct polilique, e11 forme d'entretiens
par M. ELIE LUZAC, in 3 declen t te AtnflcrdallJ bij GEJJLER en
comp. Het geringe vertier van dit werk deed de uitgave van de
tweede helft, mede 3 deel en bevamende, tot hiertoe achterblijven.
Voorts leze men het fraai en belangrijk Berigt wegens /zet leven en tie
gefchriften VIJII ELIE LUZAC van zijnen leerling en vriend, wijlen
den beroemden Aml1erdamfchen Hoogleeraar Mr. H. C. CRAS, geplaatst in den Algemeenm Konst- en Letterbode voor 1813, II d.
bI. 387 - 392, bI. 404 en 422- 428. en vroeger in de Franfche
taal gedrukt in het lIfagazin Encyclopédique van Oogstm. des genoemden jaars.
LUZAC, (JOHAN) neef van den voorgaanden, werd op den aden
van Oogstm. des jaars 1746 te Leijdm geboren, waar zijn vader
JAN LUZAC eenen aanzienlijken boekhandel dreef. De ongemeene vatbaarheden en blakende leergierigheid, van welke hij reeds vroeg be;.
wijzen gaf, bewogen zijnen vader, om hem tot de letteroefeningen op
te leiden. Naauwelijksveertien jaar oud zijnde, verliet hij reeds met
.den grootl1en lof de Lacijnfche fenolen, en werd tot het akademisch
()nderwijs in zYI1e geboortel1ad bevorderd. hem'elk bij van het einde des· jaars 1760 tot het begin van 1768 met de grootl1e vrucht
genoot. toen hij, na het roemrijk verdedigen eener geleerde en fraai
.gefchrevene verhandeling, ten titel voerende: Specimen AcadellliCflttl,
exhibens obfervationes l1on1mllas Apologelicas pro jurec9nfultis Rontonis ad loc1I1II Ciceronis pro muraera C. XI - XIII, de wel verdien..
de waardigheid van dokter in de beide regten verkreeg. Zoo groot
was de roem zijner gemaakte vorderingen niet flechts in <Je regtsgeleerdheid , maar ook in de Griekfche en Latijnfche letteren,
welker beoefening bij, op raad van zijn grooten bloedverwant
L. C. V ALCKENAER (een' vollen neef van zijne moeder, vrouwe
ANNA HILLEGONDA VALCKENAER) en onder het geleide der wijdberoemde Hoogleeraren HEMSTERHUIS en RUHNKENlUS 1leeds met de
regtsl1udie vereenigd bad, dat hem, kon na zijne bevordering tot de
doktorale waardigheid, het Hoogleeraarambt in de Griekfche taal te
Groningen, en twee jaar later bet Lectoraat in de regten te Lûjden
werd aangeboden. Dan een en ander aanbod werd door hem beleefdelijk van de hand gewezen, en hij verkoos zich aan de regtsgeleerde practijk in 's Gravenhage toe te wijden. Vier jaar oefende
hij dezelve aldaar met fleeds klimmenden roem, toen hij in 1772
naar zij~e geboorteflad terug keerde,7 en kort daarna zijnen oom
ETIENNE LUZAC, een' man van groote kunde cn bekwaamheid, in
het opfleJlen der Leijdfche Franfche courant behulpzaam werd.
Eerst bepaalde zich deze hulp alleen tot het fchrijven van een zeker
gedeelte der conram ; doch daar zijn oom zich, met het klimmen
zijner jaren, langzamerhand aan eenen zoo verbindenden 81beid geA a3
heel
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heel oor trok , kWIHD dezelve eerlang, en wel In her jaar 1715,
nlleen ten lasta van onzen LUZAC, bovendien, als regtsgeleerde, met
vele bezigheden bezet~ De vlugge en onvermoeid werkzame man
wist echter niet alleen deze dubbelde taal\ met den groottlen lof te
vervuIlen, maar nog daarenboven tijd te vinden, om aan zijne heerfchende zucht ter beoefening der Griekfche en Latijnfche leccerkun ..
de, door het dagelijksch verkeer met zijnen reeds genoemden bloedverwant VALCKENAER, toen Hoogleeraar in de Griekfche letteren te
uijden', ge(furig aangekweekt, voldoening tC geven. De Leijdfche
(o"ranfche courant intusfchen, reeds te voren van de gewone nieuws..
papieren door keurigheid van fiijl, oordeelkundige fchifting van bet ware en valfche. en den geregelden voordragt der gebeurtenisfen , loffelijk
onderfcheiden, werd door de gadelooze bek~aamheden van haren tegenwoordigen fchrijver weldra tot dien trap van aanzien en 'volkomenheid
opgevoerd, dat zij, zoo binnen als buiten Europa, bij aJle kundigen,
e-en ultOuitend gezag verkreeg, en de beroemdtle f1:aatsmannen en
verf1:andigfie vorf1:en den fchrijver in de grootf1:e achting hielden. In
het bijzonder verwierf hij zich de genegenheid en hoogachting der
voornaamf1:e grondleggers van het Amerikafche gemeenebest, met name 'Van WASHINGTON, JEFFERSON en ADAMS, welke laatf1:e hem hel
uitf1:ekendf1:e bewijs van vertrouwen fchonk. door zijnen ondf1:en zoon
onder deszelfs opzigt te laten, en aan zijn onderwijs over te geven.
Belangrijk was voor onzen LUZAC het jaar 1785, als waarin hIJ
tot opvolger van zijnen beroemden vriend L. C. VALCKENAER,
in het onderwiJs der Griekfche letteren en Vaderlandfche gefchiedenis benoemd werd. Hij aanvaarde zijn Hoogleeraarambt met eene
keurige redevoering: De erttdi/ione alitriee virtutis civi/is, prnefertim iw civitote lihero; d. i. Over de geleerdheid, tie voedfler van hurge;.
lijle deugd, voornl in eenen vri.ien floal. Van nu af leide LUZAC zich
op de beoefening der Griekfche taal. en letterkunde, Illtijd een geliefkoosd voorwerp zijner oefeningen, met geenen minderen ijver toe,
dan zij, die de beoefening daarvan tot hunne eenige bezigheid f1:el.
len. Intusfchen bleef hij het werk der courant, hoe zeer zich daar..
in \'lIn tijd tot tijd bekwame hulp aanfchaffende, cog in zoo verre
\toonzetten, dat hij niet flechts alles belèhaafde en herzag, maar
ook de gewigtigCte artikelen zelf bewerkte; en, oITchoon hij zich
ieden dien tijd van de praktUk der regten geheel onthield. weigerde
hU echter niet den zulken , die, in belangrijke zaken, hem om raad
en voorlichting aanzochten, met zijne kundigheden ten dienste te ftaaiJ.
en kwam ook, meermalen, met zijne groote kennis van de gefcbiede.
nis en zijne fiaatkundige wijsheid der fta:mgezinde partij van die dagen
te hulp. Dit alles echter belette niet, dat hij zijnen pOSt met roem ver·
vulde, en zoo door zijn gewoon onderwijs, als bijzondere onderrigtin.
gen, vele uitmuntende Icerlingen vormde, en bovendien nog de geleerde
wereld met de vruchten zijner letteroefenillgen verrijlae. In het jaar
1792 CU 1193 gaf hij drie ftukjes ,uit, behelzende aanmerkingen op
on-
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onderfcbeidene oude, vooral Griekfche fchrijvers, welke, onder zijn
toezigt, door bekwame jongelingen openlijk verdedigd werden, en
waarvan de meer bijzondere opgave, gepaard aan de grootfte loffpraak,
te vinden is in het Omm. Liter. van den vermaarden SAXE, p. VIII.
pag. 318 en 319. Tf'r gelegenheid der pler;tige nederlegging van het
rektoraat der Leijdfche Hooge fchool, hield hij eene hoogst voor.
treffelijke redevoering de Socrale cive, die in het volgende jaar, verrijkt Ihet vele belangrijke aanteekeningen het licht zag, en niet lang
daarna ook in het Nederduitsch door hem werd uitgegeven, onder
den titel van: SOKRATES, ol, burger befi:hotlwd, VtllJ .Mr. J. LUZAC.
door denzelvetJ uil hel LotijlJ vertoold, meI bi,j,'oeging Vt1n eet/ig.
aantl1erkillgel1 CtJ ophelde,.illgen, bijzolldn-Jijk van cene korte [chets
"an het dlheenfche fl{/otsbefluur , en het gebruik Mn het woord
dristocratie tot op onzen tijd. In het volgende jaar werd hem
. eene gevoelige grieve roegebragt door bewerking derzulken • die,
in ~e hitte hunner drift, zijne gematigde denkwijze in het [[aatkundige niet konden dulden. Dat gedeelte namelijk van zijnen post t
waarbij hem het onderwijs in de VaderlandCche geCchiedenis was opgedragen, werd hem ontnomen; doch het onderwijs in de Griek..
fehe letterkunde, onder zekere bepalingen, en voorwaarden, aan hem
gelaten. Dan cle edele en vrijheidminnende LUZAC weigerde volCtandig zijnen post, anders dan in deszelfs volle uitgeftrektheid en met
geheele ontheffing van alle bepalingen omtrent de inrigting van zijn
onderwijs, te bekleeden , waarvan het gevolg was, dat hij zes jaar
lang buiten openbare bediening bleef. Bij deze kwam later nog eene andere grieve, daar hij zijne werkzaamheid aan de Leijdlche
Franfche courant, gedurende ruim twintig jaar, door hem en onder
zijn roezigt, met a!gemeene toejuiching gefchreven, van hooger
hand gefchorst, en bovend:en, in 1798, het blad zelve met eene
ganlèhe vernietiging bedreigd zag. Sedert dien tijd onttrok hij zich
meer en meer aan het deelgenootfchap in het opCtellen der couranr,
tot hij, omftreeks het jaar 1800, zich daarvan ganfchelijk onthield.
Gedurende den tijd zijner gedwongene rust hield de altijd werkzame
LUZAC zich met geleerden arbeid bezig, vooral met het fchrijven
zijner hoogst belangrijke Lectionss dtticae, waarvan de uitgave, na
zijn overlijden , bezorgd werd door zijnen waardigen kweekeling
en vriend, den helaas! der mn:ttCchappij en geletterde wereld te vroeg
ontrukten floogleeraar J. O. SLUITER. Desgelijks gaf hij in druk de
Callimachi Elegiarum r1"agmenta cum Elegio Catulli Calli11Jachea, verzameld en opgehelderd door den beroemden VALCKENAER; welk werk
hij met eene uitvoerige en belangrijke opdragt aan zijnen leermeester
en vriend n. VOORDA verrijkte. In het jaar J 802, tocn de gematigdheid der toenmalige ftaatsbertuurderen vele vroegere verongelij.
kin gen hcrftelde. werd ook onze Luz_~c, met uitbreiding van titel
en verhooging van jaarwedde, in zijne waardigheid hcrficJd, en hervatte niet allcn zijne vroe.:;ere wcrkzaamhede n tCIl nutte der nudercllA n4
d('
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de jeugd, maar vervaardigde ook voor zijne lesfen een geheel nieuw
en hoogst belangrijk opftel tot verklaring der Romeinfche oudheden,
ten nutte bovenal der beoefenaren van het RO'1leinfche regr. Later
begiftigde hij do geleerde wereld met 1I0g een ander kostbaar ge.
lèhenk uit de nalatenfehap van zijnen groot en bloedverwant en vriend
V ALC[{ENAER; befca3nde in eene uitvoerige en keuri)l; bewerkte Latijn
fche verhandeling over den Jood ARISTOBULUS, den zoogenaamdell
Alexandrijnfchen, PeripntetiCchen wijsgeer, en gevolgd door eene
verhandeling van den ver:nanrden geCchiedkenner WESSELING over
l1etzelCde onderwerp. Ook maakte hij zich gereed, om nog meerdere nagelatenc aanteekeningen en andere belangrijke gefchriften, van
<1enzelfden uitmuntend en geleerde, mitsgaders eigene lettervruchten,
door den druk gemeen te maken, toen bij de noodlottige verwoesting
van een deel zijner geboortefiad, ten gevolge van de uitbarlling van bus.
kruid, op den 12 va n Lomvm. 1807, een geweldige dood hem zijne roemrijke loopbaan piotCeiijk deed eindigen. Zie verder LeiJdem ramp doo,- Mr. W. DILDERDlJK, en M. SIEGENBEEK, bi. 36 en
37, en de uitvoerige Levensfchets van den Hoogleeraar J. LUZAC in
dat zelfde werk bi. 123 en volgende.
I. YCEUM. Hierdoor verfiond men oudtijds een firijdperk te Athene, in de nabijheid van den tempel van ApOLLO gelegen, in welks
overdekte gangen ARISTOTELES zijne wijsbegeerte voordroeg. Ter
zijner eere werden de hoogere Latijnfche fcholen in de fieden Lyceén genoemd, omdat zijne wijsbegeerte aldaar, in den fchoolCchen
vorm, werd geleeraard. Ten aanzien van den rang, dien de Lyce.
in boven of beneden de Cymllafien bezitten, is men het in alle
landen niet eens; doch overal zijn de eerfie fcltolen voor het eigenlijk geleerd onderwijs, van welke de leerlingen onmiddellijk cot de
hooge Ceholen kunnen overgaan.
LYKOPHRON. Een Grieksclt dichter, geboren te Chtllcis op
/?uóoea, die ten tijde van PTOLEl\1AEUS PHiLADELPHUS bloeide en zeer
bij denzelven in achting fiond. Wij bezitten niets van hem, dan
een zeer duister gedicht, waarin hij melding maakt van de voor.
zeggingen van CASSANDRA, en voorts, met HERKULES en den Tra.
jaanCchen oorlog beginnende, gehliel de geCcltiedenis tOt op ALEXAty.
DER den Crofltcn doorloopt.
LYKURGUS. Een beroemd wetgever, die het verdeelde Sparta, 876 janr voor on ze tijdrekening, van zijnen ondergang redde t
en dezen Haat eene gehe~le nieuwe inrigting gaf, waarbij dezelve
langen tijd zijn aanzien en bloei bchield. Hij was de jongf1:e zoon
van den SpartaanCchen koning EUNoMvs en DIONASSA, uit het geflacht der Proc/idm, of EurytiolzideIJ. Zijn ouder broeder POLYDECTES volgde zijn vader in de re.~cring op; doch fiierf kort daarna, en
liet dus het rijk aan LYKURGUS, die, vernemende, dat de gemalin
zijns broeders zwanger was, aanOonds verklaarde, dat hij, wanneer
zij eellcn zoon ter weréld bragt, de cerlle zijn zou, die hem als ko_
y
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ning zoude erkennen. Om de Lacedemo,Jiers van zijne opregtbeid
te overtuigen, legde hij den koninklijken titel af, en befiuurde het
rijk fleehts nis voogd vnn zijnen toelwmfiigen opvolger. Intusfehen werd hij door de koningin tot een huwelijk aangezocht, on.
der belofte, dat zij haar kind, in dit geval zoude ombrengen; doch
LYKUIlGUS, haar met ijdele verwachtingen vleijende, voorkwam de.
ze daad, en behield daardoor, nadat zij van eellen zoon bevallen
was, zijn leven. Terwijl het volk van Sparta zich over deze ge.
beurtenis verheugde, en LYKURGUS door zijne verllandige inrigtingen
reeds eene algemeene hoogachting verworven had, werd de nijd van
vele aanzienlijke Spartanen, aan wier hoofd zich de koningin bevond, tegen hem gaande, en zag hij zich genoodzaakt, om niet
alleen zijne voogdijCchap over zijnen troonopvolger neder te leggen,
maar zelfs, om Locedemon te verlaten. Hij deed verfcheidene rei.
zen in afgelegene landen, om derzelver zeden en fiaatsinrigtingen
van nabij te leeren kennen, en bezocht onder anderen ere/a, waar
de verfi:mdige wetten vlln MINOS zijne geheele oplettenheid boeiden,
en hij met den Lyrifchen dichter Tu.... LEs in de vercrouwdfte vriend.
fchap leefde.
Gedurende zijne reistogten werd ucedemo'l door nieuwe onlusten
verfcheurd, en ger:l~kte het gebeele fiaatsbefiuur in wanorde. In dezen bedenkelijken toelland zond men bij herhaling gezanten aan LyKURGUS, om den fiaat te hulp te fnellen, waartoe hij zich dan einde.
lijk liet overreden. Na zijne terugkomst in Sparta voerde hij een
geheel nieuw ftaatsbefiuur in , waarbij de opvoeding der burgers tot
Jcrijgslieden zijn hoofddoel was. Trage verwijfdheid, neiging tot zin.
nelijke vermaken, en eene zedebedervende weelde moesten uit de
gemoederen der Spartanen verbannen, en zij, daarentegen, tot arbeid.
zaamheid, onverzettelijken moed in gevaren, en tot ijver voor bet
algemeen welzijn aangevuurd worden. Van hier, dat hij de openba_
re opvoeding der kinderen invoerde; het vrouwelijk geflacht even
fireng als het mannelijke liet opvoeden j bet gebruik van goud. of zil_
vergeld verbood; eene gelijke verdeeling van eigendommen bepaalde";
gemeenfchappelijke maaltijden der burgers infielde, en over hèt algemeen zoodanige verordeningen maakte, waardoor het ligchaamge.
hard, en tot het doorfiaan van alle moeijelijkheden gefchikt werd.
LVKURGUS ontmoettp. wel, inzonderheid bij de gelijke verdeeIing van
eigendommen, veel tegenfiand; doch hij wist door moed en beleid
zijne medeburgers over te halen, om zich aan zijne inrigtingen te
onderwerpen.
Nadat LVKURGUS het naatsgebouw gevestigd had, liet hij alle burgers plegtig zweren, dat zij voor zijne terugkomst in zijne wetten
niets veranderen zouden, en reisde hierop naar Delpltos, om de god(praak verder te raadplegen. Het van haar bekomen antwoord" dat
Spar/a de heroemdrte en gelukkigfte fraat der geheele wereld zou
zijn, zoo lang het zijne wetten onderhield ," zond hij naar Ucetle.
A a5
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11JI)n, en ftierf vervolgens, verre van zijn vaderland, cenen vrijwilligen dood, door zich van allen voed fel te onthouden.
LYON. De hoofdilad van het departement de RItO/1L', en nanst
Pat"ijs de aanzienlijkile ilad van het Franfche rijk. Zij ligt in eene
door bergen omringde vlakte, welke met fraaije tuinen en buitenplaatfen bedekt is, en ter plaarfe, waar zich de Saolle en Rhone met elkander vereenigen • welke beide rivieren de ftad in de StJolze- en Rho.
ne-fiod verdeel en , waarvan de eerile het best bebouwd is. Ly01J
bevatte voor de omwenteling, waarbij deze fiad meer dan eenige andere. door haren tegeniland , geleden heeft. 160,000 inwoners; doch
telt tegenwoordig tlechts ruim 129,000. Men vindt er verfcheidene
fraaije bijzondere en openbare gebouwen en fchoone pleinen; een
atheneum; eene akademie van kunsten en wetenrchappen; een genootrchap van vrienden van den koophandel en kunsten; een geneeskundig gezelfchap; eene openbare boekerij van 1:J,ooo banden; een
veeärtzenijfchool (de oudfie inrigting van deze foort), benevens eene
openbare verzameling van fchilderijen. Lyon is inzonderheid door
zijnen aanzienlijken I1l!ndel en belangrijke zijden-fabrijken beroemd;
doch zijn dezelve niet meer zoo aanzienlijk. als voor de omwenteling! lo.en men nog 15,000 weefgetouwen gaande hield; wekelijks
,aoo balen zijde. ieder van 120 pond; verwerkte, en jaarlijks voor
S millioen gaas en floers vervaardigde. Men vindt er ook goud. en
zilvergalon-. hoeden •• Gobelins-, tapijt- en borduurfabrijken, welke
laatlle alleen te voren 6,000 perfonen werk verfchaften.
De fabrijken van zijde fhawls zijn tegenwoordig voor de fiad van
veel belang, welke met ItnUif. Duitschlnnd enz. veel handel drUft.
De Rit/me is geftadig met fchepen bedekt. die naar het Zuiden van
Frankri,jk af en aan varen. Op de concertplaats ftaat het ftandbeeld van HENDRIK IV, en op het nabiJ liggend eiland Bnrbe werd,
door KAREL den Grootm, de eerrte boekerij aangelegd.
LYONET (PIETER.) werd den 21ften van Hooim. 1707 te
Maas/richt geboren, en ftierf in 's Hage, den loden van Louwm.
'189, in den ouderdom van ruim 81 jaar. Hij was afkomftlg van
een oud en aanzienlijk gellacht uit Lotharingen. Zijne voorouders
moesEeo, om hunnen ijver voor den Hervormden godsdienst, in 1587
en in de volgende eeuw, verrcheidene malen hunne woonpl:tatfen
verlaten. en zelfs hun vaderland ruimen; hebbendc zUn overgroot·
vader, nadat zijne landerijen en heerlijke goedercn vernield, of door
den brand in de asfche gelegd, en zijne vrouwen al zijne kinderen vermoord waren, zich eindelijk genoodzaakt gevonden, om hetzelve in J637 of 1638 • voor altoos vaarwel te zeggen, en de wijk
natr Zwitfer/tJnd te nemen. Hier huwde hij ten tweeden male, en
kreeg een en zoon, uit wicn BENJAMIN LYONET. Frnllsch predi_
kant te Heusden, en de vader van onzen PIETER, geboren werd.
De~e onderfcheidde zich niet alleen door eene bnitengewone kennis der talen, waarvau hij negen, zoo doode als levende, vcrftond;
maar
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maar ook mllnkte hU in de beeldende kunsten, In de toon., (cbllder ,
l,'TIlveer- cn beeldhouwkunst t groote vorderingen. Er is nog tegen_
woordig een fluk van hem voorhanden, hetwelk door kunstkenners
algemeen geroemd wordt; zijnde een ónsre/ief, in palmhout gerne.
den, verbeeldende Apor.LO met de negen zanggodinnen, door den
fchilder VAN GOOL, in zijnen nieuwen SchouwóUI"/I der Ned~rland
(elte fchiltJers, gde deel, een wonderftuk geheeten.
LVONET, fchoon door zijnen vader tOt den geestelijken fumd beftemd, verkoos echter de regtsgeleerdheid , en werd, nadat hij zieh
eenigen tijd in •s Hage op de praktijk had toegelegd, tot feeretaris
der cijfers, overzetter voor de Franrehe taal, en patentmeestervan
de algemeene ftaten a:mgefteld. Inmiddels lust voor de! beoefening
der NamurIijke historie, inzonderheid voor die der infekten, gekregen hebbende, ondernam hij eene gefchiedkundige óefchrij"ing "fin
die t welke omtrent 's Hage gevonden worden, en verrijkte dit werk
met een groot aantal teekeningen, zoo naauwkeurig en uitvoerig,
dat zij door alle kunstkenners, die dezelve zagen, bewonderd werden.
Vervolgens teekende en graveerde hij, voor bet keurig werk van den
heer TREMBLEY, dat in 17# in het licht verfeheen, de figuren van de
Polypen van het zoet-water, waarvan de 8 laadle platen de 5 eerfie
·van den bekwamen plaatfnijder WANDELAAR evenaren. In het Jaar
1749 begon LVONET zijne aanzienlijke verzameling van boorns en
-Cchelpen , welke, volgens het eenparig getuigenis van aUe reizigers
en deskundigen, eene der fchoonfte van geheel Europa is. Later gaf
'hij uit zijn Trai!l analomique de la chenille, I{ui Tonge Ie hois tie
sauM , welk werk niet alleen door zijne oorfpronkelijkheid, maar
ook door het prachtige van den druk en keurige afbeeldingen,
de verwondering van een ieder opwekte; gelijk hem dan ook hierover eene menigte fchrijvers van meest alle landen, den welverdien.
-den lof hebben toegezwaaid, en onder welke inzonderheid ook onze
kundige en geleerde landgenooten MARTINET, VAN GOOL, H. S. REIJ4ARUS, benevens de Hoogleeraren J. LULOFS en P. v. MVSSCHEN.
-IIRO&1. behooren, en waarvan de Iaatften hem zelfs boven VAN LEW'VENHOEK , REAlJMUR., en alle anderen, die door de mikroskoop gewerkt en ontdekkingen gedaan hebben, rrangfchikken en verheffen.
Om in zijn Ontleedkundig traktnat "an de RPps al het verwonderlijke in hare zamenftelling, door hem opgegeven, te kunnen nagaan,
deelde LYONET, in de verhandelingen van de Hollandfehe maatfehap.
pIJ der wetenrchappen te Haarlem, eene afbeelding en befehrijving
mede (welk een en ander hij ook in het Franseh bij zUn ontleedk:mdig traktaat voegde), van de werktuigen, door bem uitgedacht
en tot bet ontleden gebezigd, alsmede van de wijze, op welke bij
de kracht tijner vergrootglazen bepaald heeft.
LVONET vermeerderde nog, in de laatfte !lO jaar van zijn leven,
den reeds bij hem voorhanden zijnde fehat van liefhebberijen en
kunstgewrochten met ecn kabinet \'an fchilderijen, waarvan hij meer
dan
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dan S60 rtuks, en onder deze een aantal van de beroemdl<e Neder..
landfche meesters, verzamelde. Hij deed dit tevens met oogmerk,
om zich bij aanhoudendheid bezigheid te verfchatfen, wanneer zijne
geestvermogens, door ouderdom, weiniger infpanning en vermoeijing
mogten toelaten. Inderdaad, zijne werkzame geaardheid bleef hem
bij tot J4- dagen voor zijn overlijden, wanneer eene omfteking in de
borst hem overviel, welke in hare gevolgen de oorzaak van zijnen
dood was. Hij legateerde aan zijnen neef, S. E. CnOYSET, die hem
in zijnen post van fecretaris der cijfers opvolgde, de nog overig
zijnde exemplaren van zijn anatomisch Traktaat, met alle daartoe
behoorellde keurige platen, door hem zelven geteekend en gegraveerd,
benevens een nog ongedrukt werk, hetwelk hij nog, onder den ti[el van: Oeuvres m41és for les infèctes, dacht uit te geven, waarbij
gevoegd was een Es{ai Anntomique {ur 111 Chry{a/ide et Ja Phalène
de la Chenille, 'lui ,·onge Ie bois de SlIule; doch welk werk hij door
eene belemmering aan het gezigt moest fiaken. LYONET was een man
van een onberispelijk gedrag, en uit overtuiging een Christen, aan
wien het vaderland, en de kt1nsten en wetenfchappen veel verloten hebben.
LYRA. (De) Het oudfie fnaarfpeelmig der Egyptenaren en Grie/ren, van waar het naderhand tot de Romeinen overging; doch hetwelk men met de Lira, of onze hedendaagrche lier, niet verwûfe.
Jen moet. Volgens de fabel fiiet MERKURIUS, die, na eene overfiroming, aan den oever van den Nijl wandelde, tegen de fchaal van
eene fchildpad, welker vleesch deels verrot, deels verdroogd was, zoo
clat Ilileen de door uitdrooging gefpannen, en daardoor geluidgevende,
zenuwen waren overgebleven. MERKURIUS, door den klank verrast,
viel op het denkbeeld van de Lyro , waaraan hij de gedaante ee.
ner fchildpad gaf, en die hij met gcdroogde zenuwen van dieren
overtrok ; doch welke hij naderhand aan ApOLLO, tot fchadeloostlelling voor de aan· bern geroofde runderen, moest overlaten. Deze
voegde er nu nog eene vierde filaar bij, en zoo ontfiond de Cithtr
"an ApOLLO. Omtrent de wijze van het vermeerderen der fuaren,
die naderhand tot 10 klommen, alsmede over de gedaante van dit
fpeeltuig, is men het niet eens; doch fchijnt de Lym, ten aanzien
der laat!1:e, vele overeenkomst met onze luit gehad te hebben •. Oe
fnaren waren van darmen', waaruit de toon door middel der vingers,
-cf ook wel ecn hamertje·, gehaald werd. Voor het overige z'ijrihier
uit, gelijk mede uit d'c verandering vnn den vorm van dit, bij de
ouden, zoo beroemd fpceltuig, vele andere fnaar-inllmmenten onttlaan. Nog tegcnwoordig is de Lyra in Abysfinie in gebnlik, waar
zij 5; 6, ook 7 fnaren tclt, die uit ongemeen fiJn gcdraaide reepjes van ruw fchapcn- of gcitenvel gemaakt worden. Dit fpeeltoig
is het eenigc befiJaardc, dat mcn hier kent; doch wordt nooit alleen,
maar altijd onder het geleide van de zangfiem, waarmede het gefiadig overcenficmt, gefpeeld.
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. LYRISCHE DICHTKUNST bevat die foort van gedichten, waarbiJ de dichter zich in zijn eigen perfoon hartstogten en aandoeningen
voorftelt. Men zou haar dus eene dichtkunst voor het inwendig ge.
voel kunnen noemen t in tegenoverfielling vnn de Epifche, welke
zich voornamelijk rot het uitwendige, rot het in tijd en ruimte voorhandene, bepaalt. Zij is onder alle foorten van dichtkunst de zuiverfie , regtfireeks werkende, en als het ware de muzijk der dichtkunst, en dus onder alle het meest gefchikt, om de toonkunst, mee
welke zij waarfchijnlijk in de vroegl1:e tijden hand aan hand ging, te
vergezellen.
De theorie der Lyrifche dichtkunsc is op ,'erre na nog niet toe
hare vereischte volkomenheid gebragt ; geiijk de rot hiertoe beproefde, hoogstgebrekkige verdeelingen aanwijzen. Gewoonlijk rigt men
dezelve naar de fierkte van het gevoel, en rangCchikt onder deze dicht.
foort de Ode, het Lied, de Elegie, de Can/ate enz., doch de maatfiaf van de kracht van het gevoel komt alleen bij de beide eerl1:e in
aanmerking, en geenzins bij de overigen. Het was dus misCchiell
beter, wanneer men de drie zielsvermogens, waaruit alle inwendige
werkzaamheid voortvloeit t ten grondrlage legde , en de geheele
LyriCche dichtCoort, in de volgende drie onderCoorcen verdeelde, te
weten: I. In Lyri(clte ged;chtetl, in een en engm zin. welke de onmiddellijke uitvloeifels van een levendig opgewekt gevoel bevatten,
zoo als: Oden, Hytnllel1, Dithyramben, Contalen. 2. Lyrisc!I.e/egifche, die het verlangen lJaar een verdweencn, of in de toekomst
mogelijk, goed uitdrukken, en .'i. in Lyrisdz.didoktifi·he, welke het
denkbeeld in zjjne betrekking tOt het gevoel daarl1:ellen. De S0n11etten, Trioletten, Rondeol/x, Madrigais, SeslÏl1enen Slonzen zijn flechts
proCodiCche formen, die nu eens een zl/h'er Lyrisch, dan eens een
Lyrisch.elegisch, nn weer een Lyrisch.didaktisch, en dikwijls zelfs
een episch karakter bezitten, en hierom niet, zoo als {omtijds gefchiedt, als op zich zelven fiaande, Lyrifche onderfooreen kunnen
opgegeven worden.
L YSANDER. De beroemde veldheer der Lzcedemoniërs, die den
Peloponnefifchen oorlog, door de verovering van Athene, eindigde.
Zijn heerrchend l,arakrer was trotschheid, hetwelk hij onder het
kleed van vleijerij en geveinsdheid verbergde. De Atheners, na de
verovering hunner frad, ondervonden weldra, dat zij zich op genade
hadden overgegeven. LVSANDER , in dezelve gekomen zijnde, nood.
zaakte het volk, om de volksregering aftefchatfen, en 30 Archonten
aan te nellen, die men in de gefchiedenis, te regt, met den naam van
de dertig Dwi'lgelallden beCtempeld heeft. Hij trok van .Athene
naar Samos, dat hij te onderbragt; terwijl de overige fteden, van
bet lot van Athene bewust, hunne poorten voor den overwinnaar
gewillig openden. Overal gaf LVSANDER het bewind in handen van
een TienmanCchap. meestal uit zijne eigen gunstelingen beRaande.
Eindelijk keerde hU naar Sparta terug, om de vruchten vaD ZijD
ge-
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geluk te
ce fmaken, en zond Gvr.lPPus
Gvr.IPPus voor uit met al hec
het geld.
door hem gedurende den laatfren
laatften krijgstogt hiJeengebragc.
bijeengebragt. 1},!n
J}dn de
Spartanen, onderling twistende, of de invoering van dit zilver geene
Spartanen.
verfiandigften LYSANDER
LVSANDER over
krenking der wetten ware, laakten de verl1andigften
de invoering van een metaal, hetwelk alcijd
altUd hec
het vergif en verderf der
menfchen geweest was. De EphfJren,
EphlJren, voor welke dit gefchil
gefchiI ge.
gehrngt
ftad vervoerd, en
brngt werd, gnven
gaven bevel, dat het zilver uit de {tad
het oude ijzeren geld weder in gebruik zoude gebragt worden J doch
te brengen, dat het
hec
de vrienden van LYSANDER wisten het daarheen ce
zilver in de algemeene fchatkisc gelegd, en niet tOt
tot algemeen dagelijksch gebruik
gebmik befiemd
beftemd werd. De uitkomst leerde, ecbter,
cchter, dat het
hec
laat{[e
laatt1e er juist vuriger na deed haken;
baken; gelijk dan ook de LacedemoLaeedemoniërs, wel ras, de waarde daarvan, even zeer als
aIs eenen hunner
ftelden,
naburen, befpeurende , de dringendrte
dringendfte middelen in het werk {telden.
be.
om die aan hun onderworpen waren uit te mergelen, en zware belastingen op te leggen.
ViSANDER, thans het hoogfte
L"tSANDER,
hoogfcc toppunt van zijnen roem bereikt
hebbende,
tot alle Het"a_
Hera.
hebbende. wilde nu de troonsopvolging niet alleen coc
!diden
kliden , maar zelfs tot alle ingeborene Spartanen
Spo/'tanen uitftrekken, en dan
zich zelven op den troon plaatren
plaatfen ; doch dit plan, het geen bij
door openlijk
openlUk geweld niee
niet kon uitvoeren, mislukte, niettegen.
ftaande hij het orakel van den tempel te Delphos in den arm nam.
LVSANDER werd nu tOt
tot aanvoerder in den Doötirchen
Boötifchen krijg verkozen;
doch in een gevecht met den vijand gef1agen.
gel1agen. Zijn aandenken werd
in Sparta, waar men altaren voor hem oprigtte, in eert!
cerc gehouden,
zijne groote gebreken voorbij ziende, hem
alleen, om dat men, zUne
llechtsdaarom
flechtS
daarom voor een deugdzaam Spartaan
Spartoan hield, omdat hij zicb
zeI ven nooit verrijkt had.
békend Grieksch redena:tr,
redenaar, die ten tijde
tUde van SoSOoo
L YSIAS. Een bekend
LYSIAS.
KRATES bloeide, en in het lot van dezen
dezon wijsgeer zoo veel belang
ftelde, dat hij, toen deze teregt gefteld werd, er op aandrong, dat
hij van eene
eelle redevoering zou gebruik maken, die hij voor hem met
de grootfee
grootfce moeite
moeice vervaardigd had. Hij werd altijd
altUd voor een der
bekwaamfte redenaren van Crieltenltlnd
Criekenland gehouden, en CICERO geeft
geefc
van hem het loffelijkst getuigenis. Van zijne Panegyrifche, of lof-reDYONlsItJS, het
devoeringen, waarin hiJ, volgens het gevoelen van DYONISItJS,
zwakfte
zwakfce was, bezitten wij
wU er f1echts
flecbts eene,
eelle, onder den naam van
Epitaphios,
Epitaplzios, welke belangrijke bewijzen voor zijnen republikeinfchell
Ijver oplevert. Van de overige 34, die tOt
ijver
tot ons gekomen zijn, vinden
FABR.
Bibl. Cr. 11. p. 76.
wij eene volledige opgave bij F
ARR. Bib!.
LYSIMACHUS. De zoon van AGATHOKLES, den beroemden
ALE~ANDER, na wiens dood hij.
hij, bij de ver,
veldheer en vriend van ALEllANDER,
deeling der veroverde landen,
tanden, het
bet ftadhouderfchap van Tlrrllcié
Tltraeië one.
ontving, hetwelk hij echter, uithoofde van
\'3n den hardnekkigen tegenft-and
der inwoners, eerst moest veroveren. Hij ftichtte naderhand de f[ad
fEad
L'JfiltlllChia
L,/illl«hia op den Thracirchen
Thracifchen Cherfonesus;
Clzerfonesus; nam op het voorbeeld der
ove...
ove
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overige veldheeren van ALEXANDER, den koninklijken titel aan, en
verbond zich met eenigen derzelve legen ANTIGONUS, die de door
genoemden vorSt in Azië veroverde landen aan zich onderworpen had.
Na den {lag bij Ipfus in PhrygiiJ, die aan ANTIGONU
ANTIGONUSs het leven en
zijne landen kostte , bezette LVSJMACHUS geheel Klein-dzië, het
eigenlijk Kapadocië t en alle provincien, die binnen den Tau1"t/s en
Allti-Taurus lagen. LVSIMACHUS, nu de aan Thracië grenzende
volken beoorlogende, en door hunne landen de zijne uitbreidende,
flaagde in zijn plan wel eenigennate; doeh toen hij de a:m gene
zijde van den Donau wonende Gctetz onder het juk wilde brengen,
viel niet alleeil eerst zijn zoon, mallr eindelijk ook hij zelf, door
de verraderij van een en overlooper, in hunne handen. IIij moest
zich met zijn geheel leger overgeven, en verwachtte den dood, dien
de Ba,.baren met veel gefchreeuw van hunnen koning vorderden.
Deze handelde echter edelmoediger, dan de veroveringszieke Lvsr.
IIIAClILlS durfde hopen. Hij liet, namelijk, voor den gevangenen, op
de Griekfche wijze een zeer kosteliJk, in zijn eigen prachtig mfeifervies opgedisehle, maaltijd gereed maken, en nuttigen; terwijl hij
zich zelf met geringe fpijzen, in aardell en houten vaten toegediend,
vergenoegde. Toen hij hem nu, na het eindigen der maaltijd ge.
vraagd had, welke hem de voonreffelijkHe voorkwam, de maaltijd der
Geten of de zijne, vermaande hij hem tot vredelievende gevoelens
omtrent een volk, waarbij niets te winnen was; herfrelde hem in zijne . regten ; noemde hem zijnen vriend, en onclloeg hem zonder losgeld. Eer. zoo grootmoedig gedrag moest natuurlijk op den heerschzuchtigen LVSIMACIIUS eenen Herken invloed hebben. Hij gaf
den koning der Gelen de aan gene zijde van den Ister veroverde
landen terug; floot met hem den vrede, en gaf hem zijne dochter
ten huwelijk. Van nu af breidde zich de magt van LVSIJ\1ACHUS
meer en meer uit, en mogelijk zoude hij zijne landen, ongefioord,
tOt aan zijnen dood hebben blijven bezitten, indien niet zijne eigene
familie-betrekkingen zijnen val, en den ondergang van zijn rijk be.
rokkend hadden. Hij had zich munelijk,
n:unelijk, uit fiaatkundige oogmerken,
van zijne eerfie gemalin laten fcheiden , en was daarna aan ARSINOë,
e~ne dochter van PTOLlDU:US,
PTOLlDIl:US, gehuwd, welke hem tot velerlei
dW:l:lsheden verleide, en hcm zelfs tot het vermoorden van zijnen
zijncn
zoon AGATHOKLES, uit zijn ecrHe huwelijk, vervoerde, ten
tcn einde
hare eigene kinderen tot den troon te verheffen. Het uitmuntend
uitmulltend
karakter van AGATHOKLES had dezen vele en belangrijke vrienden bezorgd, die nu zamenfpanden, om zich aan den zwakken LVSll\uCIIUS te wreken. SELEl"CUS, door hun tot eenen oorlog tegen hem
opgeruid, veroverde bijna zonder nag of fioot geheel Klein-Azië,
waarna het bij Compediolt in Phrygie, tusfchen hem en LVSIMA.
CIlU~, tot een hoofdgevecht kwam, waarbij deze wel eenen dapperen
tegentland bood, doch eindelijk volkomen geflagen werd, en zelfs
in het 74fte jaar zijns ouderdoms , (28~ voor CHR.) zijn leven er
~~~
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L YSIPPUS. L YSIPPUS. Een beroemd beeldhouwer van Griekenltzntl, die Sz'.
cyon tOt zijne geboorte-plaats had. Hij volgde op raad van den fchi/der EUPOMPVS aJleen de Natuur, en voerde de beeldhouwkunst ten
hoogfien toppunt. Het is bekend, dat ALEXANDER allen, behalve LySIPl'US, verbood zijn !landbeeld te verv:i:lrdigen, en hem dns hierin
met den fchilder APELLES gelijk !lelde; niet twijfelende, of deze
beroemde kunstenaren zouden, terwijl zij hunnen naam vereeuwigden, den zijnen tevens roem bijzetten. Of LVSIPPUS !lukken uit
marmer gebeileld heeft, is niet bekend; doch het getal der door
hem uit koper vervaardigde, wordt door PLINlUS op 610 opgegeven , waarvan de volgende de merkwaardigfie zijn : een Man,
zich zelven krabbende, 11ndat hil uit het bad kwam, welk !luk ACRJPPA naderhand voor zijne badfiove te Rome liet pl:l:ttfen; een
Jlandbeeld van ALEXANDER, zeer heerlijk gewerkt, hetgeen NERO
echter, eenen zeer bedorven finaak hebbende, liet vergulden; eene
groep 1'(Jn Saters, welke zich te dlhme bevond; ALEXANDER en
zijne vriendm, een aantal van beeld zuilen voor!lellende, die met de
oorfpronkelijke de groO[fie overeenkomst moeten gehad hebben, elt
eindelijk, om geene meerdere op te noemen, een JUPITER Ie Taren ..
te, van eene kolosC.'lie grooCte, ter hoogte van 40 kubikvoeten,
van welks !landbeeld het evenwigt zoo volmaakt getroffen was, dat
men het met ééne hand bewegen konde, zonder dat echter de zwaarae fiorm iu fiaat was, hetzelve te kunnen omverrukken.
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M. Behoort onder de letters, die door de oude fpraakkundigm
ook liquidae (litterae) genoemd werden, en wordt afJ:onderlijk ge.
bruikt: J. om de Romeinfche namen MARCUS, MUTIUS, MARTlUS
enz. aan te duiden; 2 om de woorden magnus , magiflratus, magister, mnnes, manuale, en bij kooplieden die van mellloriale, memo,.ia, meus, mi/es, llIilitaris, menfis • moneta en anderen :urn te wijzen ; 3. op gcnceskundige voorCchrifcen voor man- of 1IIanipulU$
(eene handvol). en a:1O het einde voor misçe, b. voorb. M. D. S.
fn;sce, detuI', fignetur, (meng. gcef
geef en beteeken het); 4 in brie..
ven, zoo als m.
mlJnu mea, of m. p •• met eigen hand. s. bij
titels, b. v. magister, m. a. magister artiuln, m. d. medit:intll!
ooçtor. Eindelijk beteekent M. het getal van 1000, en is op de
Franrche daalders het kenmerk. dat zij te Touloufe gemunt zijn.
MAAG. (De) is dat ingewand bij menCchcn en dicren, hetwelk
tot het ontvangen en verduwen van de voedende middelen bellemd
is. Dij ous menfchen ligt zij onder het middelriC en
cn de valfche ribben
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der Iinl,erzijde; vormt daar eenen lal1gwerpig~ ronden zak, die aan
den linkerkant, waar de fpijsbuis (de mond of krop van de Maag)
in haar overgaat, het wijdlle, en aan den regt er • waar zij zich rum
den twaalfvillgeringen darm (het dllodetzutll) hecht, veel nnallwer is.
Bij eene ledige Maag vormen zich aan derzelver beide einden twee
randen of bogen, waarvan de bovenf1:e kleiner , dan de onder11:e is. De boven!1e is hol, en tegen een gedeelte van de lever gerige; de onder!1:e, grootere, ligt zeer nabij den kronkel- darm. Wordt
de Maag echter gevuld, dan heft zij zich omhoog, zoodat de onderl1e boog voorwaarts na de buikfpieren, de bovenl1e achterwaarts
gerigt wordt.
De Maag be!1aat uit eene viervoudige laag van huiden of vlieten:
de buiten!1:e huid wordt door ecn verlengCel van het buikvlies ge.
vormd, hetwelk den geheelen omvang der Maag bedekt; maar zich
aan derzelver bogen van ltaar verwijdert, zoo wel om hare netten
nis om de Iloodige banden, ter harer bevestiging, te vormen. I-Iierop volgt de vleeschachtige, of fpierenhuid, die uit verfcheidene lagen, zich over krl1ifende, fpiervezelen be!1aat. De derde, de vaathuid, is zeer vast en van eene witte kl em; terwijl de vierde, de
binnenf1:e huid, verCcheidene plooijen , naar verCchillende rigtingen,
vormt, in welker tusCchenruimte zich wederom onderfcheidene.
kleinere vouwen bevinden. De binnenzijde dezer laatl1e huid maake
de inwendige vlakte van de Maag uit, welke echter nict effen is, alzoo zich daarin eelle ontelbare menigte kleine verhevenheden vertO0nen, die niets anders, dan einden, of punten van kleine buisjes zijn,
welke tllsCchen de derde en vierde huid liggen, en zich onder de laat·
fie vertoonen. Ook vindt men aan de inwendige vlakte dezer huid
een aantal zeer fijne openingen, welke decls mondcn der opf1urp~nde vaten, deels uitgangen der zich ontlastende, kleine Oag_
aderen, cn der klcine chyl-kliertjcs zijn, die allen in hct celachtig
weeffel tusCchcn bcide laatstgcnocmdc huiden liggen. Aan bct reg.
ter cinde der Maag, dat in den twaalfvingcrigen darm overgaat, vormen de twee binnenf1:e huiden, door eene ringvormige verlenging
der plooijen , of vouwen, eene foore van klep, welke van fpiervezeIs voorzien is, en zich fluiten kan, zoodat de niet vertcerde voed.
fels terug gehouden worden, en de vlocibare chijl in den darm gemakkelijk over kan gann; lllaar deze uit den darm niet wel in de
Maag kan terug keeren.
De Maag heeft velc bloedvaten, welke deels in den kleinen, deels
in den grootcn boog derzelve , omloopen; haar van alle kantell
omgeven, zich als een net met elkander verecnigen, en eindelijk
tot de vliezen of zelff1:andigheid van de Maag overgaan, en in bet
oneindig fijne verdeeld worden. Door deze worden de noodige vloeifioffen , (het maagfap), ter verduwing noodzakelijk, benevens de
{lijm, in de flijmklieren, afgezonderd, en door de fijne huidporen iJl
de Maag ontlast. Bovendien is onze Maag opk rijkelijk van zengALGEMEEN WOORDENIl.
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wcn voorzi~n, welke gedeeltelijk met de flngaderel1 eenen gelijken
loop hebben, de afzonderingeIl der fijne vaatjes befiuren, zich
gedeeltelijk in de fpierhuid verliezen, en de be"!egillgen derzelve
veroorzaken. Deze beweging noemt men de 1I'0rml'ormigc (motIIs
perijla!tims), omdat de Maag zich onophoudelijk, inzonderheid gegedurende en kort na de fpijsvertering, beurtelings, naar de verlchillende
rigtingen der zich te zamentrekkende 11,iervezelen~ mI eens verkort_
en dan weer vernaauwt.
Uithoofde van haar veelvoudig zamenClelfcl is de Maag aan verfcheidene ziekten onderhevig. Is haar flagaderrijk vaamet ontlloken,
dan OIltf1aat er eene ontjldil!g, welke zich door hevige pijnen elJ
:t:1nhoudend braken vertoont. is h:1H zenuwachtig gedeelte, bij verHapte fpiervezels, te gevoel.ig-, d:1n ontfi:1:1t hier uit kramp, die
eene benaauwende zamelltrekkin1j van hare deelel} ten gevolge heeft;
zijn de vaten, die tllsfchen de huiden der Maag het maagf.1p afzon.
deren, veraapt, dan veroorzaakt dit eene gebrekkige fpijsvenering,
welke men gewoonlijk het zuur noemt; ga:1t deze gebrekkige afzondering, of eene bedorvene fpljsvertcring", V:!l1 eene koorts vergezeld,
dan noemt men di. 1I1nagkMrts j en, eindelijk, is de veerkracht vall
haar zenuwfielfel verlamd, zoodat het de afzondering van h(!t maagCap en de verduwing van het voedfel niet meer hehoorlijk knn regelen, dan wordt hieruit zwaklzeid der Maa:~ geboren. Tegen alle
deze kwalen bezigt men, inzonderheid, de maag-el ixers, welke hitter, en verwarmend zijn; doch zonder een goed geneeskundig belluur
meer kwade dr.n goede gevolgen hebben.
MAAGDENBURG. Pruisfisclt regerings-district, in de provinciG
Sokfel1, met het voormalig hertogdom van dien naam, uit het grootCle
gedeelte van Barbi/ en andere llukken lands be!1aande, en ten Oosten
en Noorden aan het regerings-district Postdalll, ten Westen aan fIalIover en BrtmsH'ijk, en ten Zuiden a:1n AlIha!t,1I1clfcbttrg cnl1f/nol'cr
grenzende. Het land is meestal vlak, heeft eenen uit11111l1tenden akkerbouw, eelle uitgeHrektheid van !:!O4 v. m., en bevat 472,012 inwoners.
De Elbc levert veel visch op. Ook vindt men er vele fabriJken en eene niet onbelangrijke zijdenteelt. Het wordt in 18 kreitzen verdeeld.
De hnofdllad van gelijken naam, tevens die der gebecle pro vinc;c Snkfel1, is als ecne der eerl1e vestingen en als eene zcer oude
lwop!1ad beroemd. Voorheen werd zij in de Aft- en NctI(larJt verdeeld;
doelt de la:ttfic, gedeel tclij k door de Frf/1!ji.-,'zm verbrand, is nu ecne
voorIlad. De voorllad Sutlenvf/1Jg is mede gèheel verbrand, zoodat zij
nu uit de Altjlf/d en de voorlleden Ncujlf/d en Fredric/uf/ad beflaat. Zij bevat thans 15 kerken en kapellen, vele liefdadige gefiichten, gouvernements ,- regerings- en 3 raadhuizen, een weeshuis,
verfcheidene inrlgtingen tot hooger en l:1ger ondcrwijs, en 32,867 inwon ers , die grootendeels van den handel, en voorts vall beroemd~
brouwerijen, branderijen en eenige handwerken en fabrijken bella:lIl.
De bandel bloeit hier bijzonder, daar de aad allcen de vam op de
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Elbe tot n:m Hamburg, alsmede het 1bpelregt, en een kantoor van
de nerlijner bank heert. De berOei1ll!e OTTO VAN GWRICKE en de
dichter SCIIUJ.Z zijn hier geboren. Een half uur van de Had ligt
het beroemdc Luthcrfc.:hc klooster BCI";;CII, en op een eiland, door de
Rlbc ~cvor!lld , de cü::dcl , dic met o!Jdc:fcheidenc fchanfen ge.
mccnfchap heeft, waarvan de !l:clT(!ll[eh:lIls dc voornaamfle is.
MAAGD vtm Orkmls. (Zie: ORLEANS.)
MAAN (DE GODIN DER) wordt bij de Asfiriers MVLITTA, bIJ
de Pheuicie/"s ASTARTE, of in het meervoudig ASTilROTH geheeten.
Zij was de koningin des hemels, de URI\NIA, en werd ook de
Syrifche moeder of godin genocmd. De Egyptenaren droegen hare
eigenfchappen op de ISIS over, en de Grieken en Romeinen op de
APHRODITE en VENUS, wclke laatflen haar ook met JUNO vergeleken
(zie verder l\IYLITTA.)
MAAN. (DE) Is de geleidfler (trabant) onzer aarde in haren
loop om de zon. Zij verandert, gelijk de overige planeten, dage.
lijks huren fland onder de vaste fterren nan dell hemel, en fchijnt,
binllen eene mannd, haren loop 0111 de aarde, van het 'Vesten naar
het Oosten, te volbren~en; terwijl zij tevcns, onder de overige gefcemten, de da:;elijlcfche fchijnbnre beweging, van het Oosten naar
hct Wcsten, volgt. De Mann is cen duister Iigchnam, dat zijn licht
van de zon ontvnngt, elJ hetzelve tcrug b:!~st, zonder warmte te
verfpreiden. Hnd dit lmufte plaats, cr zoude geen daauw op de aar.
de vnllen; de bewoners van heete landfcreken ?ouden geene koele
nachten genictcn, en het vocht zoude, bij heldere lange nachten,
lichtelijk in de planten trekken, en de daarop komende vorst dezC!l·
ve bederven.
De 1\1nnl1 is, onder alle hemellichten, het digtfte bij ons; doch
is hnnr amand ,daar de narde niet juist in het middelpunt van hare
baan ligt, cn de Mannbann, gelijk de banen vnn alle pInneten , geenen cirkel, maar eene ellips uitmaakt, niet altijd dezelfde. Men bepaalt haren gcmiddelden afft:tlHI op ollltren t 5 I ,570 geographifche
mijlen. Dij ieder van haren omloop om de anrde komt zij eens
het digtst bij dezelve (in het perigaeum), en is eens het verfte er
van af, (in het apogae/l11J). Naar mate de Maan nader bij de aarde of
verder van dezelve verwijderd is, vertoont zich ook hnre middellijn,
inzonderheid, wnnncer men die door eenen verkijker befchouwt,
grooeer of k!einer; doch bedraagt dezelve, in hnren gemiddelden
atTmnd, 31 mi'llleen en 9 fcconden. De ware middellijn der Maan
wordt, volgens fterrcnkundige herekeningcn, op 3 manl kleiner, dan
die van de narde bepanld, waar uit men kan opmnken, dat de Maan
eenc 14 mnal minder opperv!!lkte, en Cènen 50 maal minderen ligcha..
melijken inhoud, dan deze bevat; zoodat de middellijn der Maan,
wanneer men die der aarde op 1719 geographifchc mijlen fcelt, 468
zoodanige mijlen zal bedragen.
Ten aanzien van dCIl omloop der 1\1na11 ontdekt men groote on·
TI b ::
ge-

388

M A A N. (De)

gellJkheden, dIe meestal uit de aantrekking der 20n, in bare verfchil.
lende ftandpnllten omtrent de aarde, voortvloeijen ; welk verfchynfel,
eerst na de ontdekking der wet van de nJgemeene zwaarte-kracht.
door NEWTON, zich meer heefe opgehelderd. TOBIAS MAIJER leverde de cerfte naauwkeurige Maamafels, welke den ft:l11d der Maan,
voor eIken tijd, in 13 verfchilIende vergelijkingen, tOt op ééne
minut, aanwijzen. Daar de Maan haren maandelijkfchen omloop in
~7 dagen, 7 uren, 43 minuten en 5 feconden, all egt, zoo doorloopt zij, volgens eene gemiddelde beweging, dagelijks, 13 graden,
JO minuten en 35 feconden van hare baan, hetwelk in ieder tijdfeconde 3,132 Parijfche voeten bedraagt. llehalve de dubbelde beweging, met welke de Maan om onze aarde, en benevens deze om
de zon draait, heeft zij nog eene derde, namelijk om hare as, welke zij, gedurende den omlooptijd om de aarde, eenmaal volbrengt;
zoo als daaruit blijkbaar is, dat de Maan altijd met eene en dezelfde
zijde na ons toegekeerd is. NEWTON fchrijft de oorzaak dezer ge_
lijkheid v:m tijd, tusfchen omloop en omdraaijing, daaraan toe, dat
de na de aarde toegekeerde zijde der Maan, uit hoofde van hare
groot ere nabiJheid, van .Ie narde fierker wordt a:mgetrol\ken, dan
de afgekeerde, en daardoor, volgens deze rigcillg, eelle lallgwerpig_
ronde gedmlllte aanneemt. Intusfchen beeft men nogtans waargenomen, dat de na de aarde gekeerde oppervlakte der Maan periodik ee.
nigzins verfchilt, omdat de in haar midden zigt~J:lre, donkere vlekken nu meer Noord-, dan weer Zuid-, en zelfs dikwijls I1U eens meer
Oost- en dan eens weer meer Westwaarts verfchuivcn, welk verfchijn_
fel men de ljlaggelende helIJcgillg der Maan, naar de breedte en lengte, genoemd beeft.
Dat de Maan, zoo als wij reeds aanmerkten, een donker Iigchaam
is, en haar licht van de zor 011t\'allgt, blijkt duidelijk uit de Zon. en
Moron-verduistEringen; doch inzonderheid uit hare verfchillcnde Iichtgeflalten. Reeds oncdekt men doer het bloote oog op de verlichte
oppervlakte der Maan verfcheidene vlekken, (Maanvlekken), die
:zich' door eene mindere helderheid merkbaar onderfcheiden; terwijl
ieder goede verkijker ons, in de helderer deelen, aan de grenslinie
dèr verlichting, hoogten en aanmerkelijke oneffenheden doet ontdek.
ken, welke men als bergen en dalen moet beièhonwcn. De veeljari.
ge waarneming(!1l van SCIlRijTER hebben derzelver ~aInvezeI1 buiten
allen c-.vijfel gefield; zelfs is het hem geIuia , om dc hoogte der
l\1nanbergen op eene naauwket1ri~e ,vij ze te bepalen, en geeft hij
die van fommigen tot 25,000 Parijfche vO~t~n op: eene hoogte,
die den hoogt1:en berg op onzen aardbol overtrefr. De donkere
vleld,en der Maan verwonen zich, wanlleer zij door de grenslinie
'van het licht worden doorfnedcn, altijd effen, dat is, zonder dat zij
nitfieken, waaruit men met veel waarfchijnlijkheid opm:mkt, dat zij
vlakten zijn, welker oppervlakten uit eelle Ilof beflann. ie het
zonlicht minder terugkaatst. Of zij echter zceëll zijn, is zeer onze.
ker,
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ker,
Zelfs daardoor onwaarCchijnlijk,
HUJJGENS grooker t en wordt
worde zelfs
onwaarfchijnlijk, dat HUJJG!NS
te diepten, en SCIIRÓTER, in verlèheidene
ce
verlèheidcne dezer
dezcr diepten, duidelijke
fporen van verCcbillende,
vel'fchillende, boven elkander liggende, horizomalc lagen
heeft waargenomen, welke rondom de diepten
dicpten eenen bergachtigell
bergachtigen
wal vormen.
vormelJ. De laatstgenoemde heeft
hecft verfcheidene
ver[cheidene dezer diepten
gemeten, en hare middellijn van 30 voet tot ecn achtlle mijl bevonden; terwijl zelfs eene , in hare middellijn, drie en een
ecn halve
balve geograhure hoogte me!:r
metr dan sc,coo
30,coo vademen bephifche mijlen, en in hnre
droeg. Voorheen kende men {Jechts
ilechts 244 donkere Maanvlekken;
doch SCHRÓ1'ER
SCHRÓTER heeft dit getal tot 6,000 vermeerderd, en vele daarvan naauwkellrig
naauwkeurig onderzocht en befchreven.
be[chreven. Een' zamenhangenden Oceaan. zoo als op onzen
onzelJ aardbol, vindt men op de 1\Ia:111
l\Iaan niet; ook
ontdekt men door het Teleskoop geen fpoor van rivieren. De zamen gehechte bergketens zijn, volgens laatstgemelden
laatstgemeldcn llerrenkundiIlerrenkundige, waarfchijnlijk
waarfchijnl~jk ophoogingen van de maanfchijf ; doch befchouwt
bcfchouwt
hij
hU de diepten, met de lmar
haar omringende bergen, als cratcrs,
cmters, die door
werkelijke uitbarfiingen
uitbar!lingen deze ophoogingen veroorzaakt hebben; terwijl
wUI de groote graauwe vlekken hem minder verwoeste {heken
Ilreken toe"
toe·
fchUnen, waar mogelijk nog eenige vruchtbaarheid plaats heeft. Ook
fchijnen,
opperv lakte der Maan veranderingen waargenomen,
heeft
hee ft hij op de oppervlakte
die van eenen
een en Vulkanifchen
Vlllk:lllifchen oorfprong fehijnen
fchijnen te wezen.
wczen.
Volgens PLINIUS, zou de herder
hcrder EUDHIEON het allereerst den loop
der 1\13an
Maan en hare veranderingen hebben waargenomen. Reeds de
Cha/derrs
Chaldecrs hielden de Maan voor
VOor de kleinfie onder alle planeten, en
voor de naaste bU
bij de aarde: zij wisten, dat zij een verborgen licht
bad; bepaalden reedS
reeds de periodike terugkeering der Maan-veranderingen met vele
veIe naauwkemigheid,
naauwkeurigheid, en leidden de Maanverduisteringen
van de fehadllw
fchadnw der aarde af. ÜRPHEUS,
ÛRPHEUS, of liever de fchrijver
fehrijver van
l1et onder z~~l1en
lIet
z~~nen nnam
naam voorhanden zijnde gedicht, moet reeds op het
gevallen zijn, dat de 1\1aan
l\laan bewoond zij, en PUERECYDES
vermoeden gevallcn
PIIERECYDES
van Scytië.
Scytië, een tijdgCRoot
tijdgeHoot van SERVIes
SERVIes TULLIUS, haren om001loop reeds bepaaid h ebben. De :wnhangers
aanhangers van PYTIIAGORAS
PYTJlAGORAS beMaan bergen, fieden, planten, dieren en meufchen
weerden, dat de J\laan
bevattede; terwijl eindelijk AN.\XIMMWER
AN.\XIM,\l"DER de grootlleid
groothcid der Maan
en haren amand
affiand van de aarde
narde kende, en
cn reeds wist, dat zij haar
licht van de zon omvangt.
ontvangt.
1\'IAAN.
afwisCe.
J\'IAAN. U"envisfelillg
( I"erwisfelillg der) Hieronder verllnat
ver!lnat men de afwisfeIende gcdaante
lende
gednante van de verlichtte Maanfchijf, uit den iland
!land ontllaan.
omllaaI}.
de, waarin het op zich zelven duister ligcha:un
Iigcha:Ull der Maan zich omtrent de zon en aarde bevindt. Op zekere tijden, zoo als bekend
is, zien wij de flIaan
Maan geheel niet; op andcre
ande,"e vertoont zij ~ich fikkeIfikkelvormig , nu ecns
fehijf, en eindelijk
eens als eene halve fchijf,
cindelijk geheel verlicht.
verlichr.
ttlsfchen de zon ell
CIl de aarde bevindt. dat
Wanneer zich de Mnan tusfchen
is, l11et
met de zon in cOlljunnie
coujtllll:tie Haat,
Han t, dan kcert
keert zij hare onverlichte
nnnr 0115
ons toe , cn wij kllJillen
kUlillen niets van haar
baar zien; en hct
bet
oppervl::kte
oppervInkte IJaar
is deze haar flal;d,
IlicllWC Jh'(:011
ver.
flm;d, dien lllen
men 11iellWC
/h'(:Ol1 noemt.
nocmt. Kon daarna ,'erB b 3
wij-

M A A N. (Pérwisfeling
(J7crwisfeil'lIg dcr)
der)
wijdert zich weder de Mmm
wijden
Maan van
vnn de zon, en een I;!cin
klein gedeelte v:m
Vlm
hare verlichte oppervlakte wordt 's avonds nan
n~n den
tkn horizon zigtbaar. Op den vierden d~g n:1
na de nieuwe 1\1ann
l\1a~n is zij reeds 45 gravertoont zich een gedeelte harer
den van de zon verwiJderd, en nu venoont
verlichte oppervlakte in eei:e
eei;e [ikkelvormige
gec!nante, met de verhelikkc:lvormige geó:tnte,
ven, of buitenzijde, n.wr
n.lar de Zon
ZOl! gekeerd. Van mI
n:! af venvi.;dert
vcrwi.;dert
r,la'1I1, met icderen dap;,
dng, meer
Jlleer en meer van
vnn de ZOl!;
zon; neelIlt
neeJllt
zich de l"l:1<1n,
'haren weg f1:eeds
lleeds lIleer
meer van
vau het WcStCll
Wl:StCIJ naar
nanr het
bet Oosten; \'crlèhijnt
\'erlèhijllt
daardoor 's avonds altijd verder n;lar
n.lnr den Oosteiljh'lJ
Oosteiijh'll gezigEeindcr,
gezigtcindcr, en
het verlicht fikkclvormig
jikkdvormig gedeelte
gedecIt:.! word: lleeds breeder. Na verloop
dagen bedraagt hnnr
haar affiand van de zon reeds 90
van omtrent acht dngen
graden.
graden, wanneer deze is ondergegaan; en nu vertoom
vertoont zij zich als
fchijt',
eene verlichte halve fch
ij t", welken fland men in de ru:mmakken,
nl:n<1llakken,
eerfle
eerf/e kworti.:r
kworti.Jr noemt. Gelijk de Mil:m
Mil:1n zich genadig
gefiadig van de ,ZOIl
,ZOll
verwijdert, zoo neemt zij ook meer en meer
m eer toc,
toe, dnt
dat is, haar vergeè.name van eeue
eeu e cirkelvor·
cirkelvorlicht gedeelte verkrijgt meer en meer de gedaante
tOt omtrent 13 d:;gcn
na dc
dng-en 11:i
d~ nieuwe l\laan,
l\la:m, wanneer zij
mige fchijf, tot
haar volle licht !1r:nt;
i1ant; doch zich als eene
regt over de zon,
ZOI1. en in hanr
volkolDcne
verlichee
volkomcne ronde fchijf
fcnijf vertoont. In deze gedaamc
gedname is hare verlichte
oppervlakte naar ons toegekeerd, hetwelk wij dan volle
vollc 1110011
1110011 noemen. Tot dien tijd gaat de Maan op, als de zon ondergaat, en
el1
(chijnt den geheelen nacht door. Van de nieuwe Maan af tot dat zij
vol is,
is , neemt de naar ons toegekeerde verlichte zijde geJbdig
gell::!dig toe,
en noemt
noelDt men haar hierom de Wm{efJdc
/Pos(ende 1I1arl11.
1110011. Nadat
Nndat de Maan
echter vol geweest is, neemt zij met ell.ea
elke;) dag weder af, en
nan de tegenovergefielde, dat is, van de zon afgeherde
afgekeerde zijde;
wel aan
doch nadert te gelijk deze in dezelfde nme,
m~te, als zy
zij zich bij het
wc dae
omtr~nt 7 dagen 11:1
toenemen van dezelve verwijderde, tot
dat zij, omtrent
Ik'}
volle Maan, de zon reeds weder tot op 90 graden genaderd is, wanneer zij zich aan
nan de linkerzijde half verlicht vertoont, en men devan lootf/e
/ootfle kwortier
kwartier be~
bezen haren ftand gewoonlijk met den naam vnn
flempele.
fiempelt. Op dezen tijd gnat
gaat zij met middernacht op; nadere van
nu af, met eIken dag, nog meer de zon, en te gelijk hare fikkeI·
fikkeIgedaame, welke eclJter
echter nu, altijd, met hare hoorn., naar
vormige gedaante,
tegengeficIde zijde gekromd zich vertoO;Jt;
vertooilt; gaat eelkens
later, en
de tegengeficJde
tr/kells laLer,
altijd meer Oostelijk op, tot dat zij, na
n~ verloop van omtrent !!9
~9 dnda.
gen, van de nieuwe Maan af gerekend, andermaal zoo nabij de zou
ZOI1
gekomen is, dat zij met haar in
iIJ conjullctie
conjunctie treedt, en dus de nieuwe MaRn
Maan weder begim.
begint. Van de volle tot de nieuwe Maan noemt
men hanr
aftaallde 1110(111,
lIfol11l, en hee
her geheele verfchijnfd , van het
haar de OMarmde
il'loom'el"Jl'isfelillg. Zoowel ,'oor als na
ntJ de
begin tOt het einde de lIfoo1n·erwis!elillg.
nieuwe Maan J ziet men met het bloote oog het óuister
duister gedeelte der
befchenen, hetwelk door
dOOf de verMaanfchijf, door een fla:lUw
Ih:!uw licht befchclJen,
ontl1nat; want juist, W~iIl1;C(r
lichting der aarde OIJtflaat;
W~iI1:;c(r wij dit het duideontwaren, is de zon
delijkst omwaren,
ZOI1 bij ons
OIJS des middags nog n1l:t
nict onder,
onder>
noch des morgens voor lang ]1(;i~
llÎ<.'t opgebr.a'l;
opgcsr,a;); cn van hier, dat
Doch
110,~ llÏl:t
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zi-:h nlsd:m onze aarde aan de l\1aan-bewoners als eene verlichte, 14maal groolere, fchijf nan het uitij)anfel vertoont, dan zich de Maan
a:m ons oog opdoet.
MAAN-CIRKEL, of het Gulden getal, is een tijdkring van IS)
jaar, na verloop van welken de nieuwe en volle Manen wederom,
op dezelfde dagen van het jaar, invallen; want 235 maan-mmll1den
maken nagenoeg 19 zonnejaren. METON, een beroemd Grieksch
Herrenkundige, die 430 jaar voor onze tijdrekening bloeide, bedacht
dezen tijdkring, en de jaargetallen , daartoe behoorende , werden te
Athene in gouden letters ten toon gefield; en van hier in onze al·
manakken de benaming van G1IIdetJ-getal. Zoo dikwijls de nieuwe
Maan op den ecrllen van Louwm. invalt, begint men weder eenen
uieuwen Maan-cirkel, en heeft men dan één voor het opgenoemde
getal, hetgeen men voor de volgende jaren vindt, door bij het jaar,
waarvoor men hetzelve zoekt, één te voegen, en dan het geheel
door 19 te deelen. D. v. men telle bij 1820 één. zoo krijgt men
1821, en verdeele nu dit getal door 19, dan blijft er 16 over, hetge~n dan het getal van den Maancirkel, of het gulden-getal, uitmaakt. Ondertusfchell is de vooronderfielling, dat de nieuwe Maan,
ua verloop van 19 jaar, op denzelfden dag wederkomt, niet na:mwkeurig; want zij verfchijnt alsdan een en een half UUf vroeger, hetwelk, aan het einde van 3 I 2 en i jaar, een verfchil van omtrent eenen
geheelen dag bedraagt. De Maancirkel is dus, voor eene reeks van
jaren, geen genoegzame zekere tijdkring, om de nieuwe Manen te
berekenen; en het was ook om deze reden, dat paus GREGORIUS,
bij de verbetering van den almanak, de EPACTEN, (Zie aldoor)
waarvan men de invoering aan zekeren geneesheer ALOISIUS LILlUS
toefchrijft, invoerde.
MAAND. (EENE) Onder deze benaming verfiaat men, over het
algemeen, den omloop van den tijd der maan om den ganfchen hemel.
Daar deze omloop echter uit meer dan een oogpunt kan befchouwd
worden, zoo heert men ook verfchilIende foorten van Maanden.
TIefchouwt men de maan, zoo als zij haren loop van de eene of
andere, in hare nabijheid fiaandc, vaste !ler begint, tot dat zij we.
der in hetzelfde pUilt terug keert, d:m noemt men dit haren Side,-ifdm omloop , en de tijd, waarin zij dien verrigt, de Siderifche
Maand. Rekel1~ men echter den omlooptijd der Maan, van het Len.
tepunt af, tot dat zij daarin wederkeert, d.'.n is het eene Periodifchc Maand. De tijd, 1.:.innen \vcIl.e de geheele l\Taan-verwisfeling
plaats heert, dat is "an de eene nieuwe maan tot de :lndere, heet
men Synodifc!/c Maand; de omloop ":ln en tot den opklilDlllendell
knoop de /{1I0PCIJ-;;;{!t1i1d, en eindelijk de ol1;loop van de nabijheid
der aarde (het PC,.i;:;tJCI:w) en wede:'om lOt dat punt de ,,111omalisiijè.'zc
Maand. Niet eelJ\: dezer \'Ïjf \'.:;rcl;i!IClldc Maanden blijft zich zelven gelijk, maar ZUIl lill eens 1:111;':\:1', (];Jn Lort..:;-, zoodat men alleen
dCl'zdvcl' ~gc1lJi,!dd,!e ,iumzrmllhcid Laa up<:e\'cn, d~t is de ~wodaniH b 4
ge~
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ge, welke tusCchen de langae en kortae van iedere Maand het mid.
den houde. LALANDE bepaalt dezelve aldus:
De Siderifçhe Ml1and op 27 dag. 7 uur, 43 min. 1~ fec.
periodifche
27 7
43
5 Synodifc!re
29 12
44
3
Knopm
27 5
6
56
Anofl/alistifclze !J7 13
18
35
Behqlve deze MI1I11J-tnal1l1dm heeft men ook nog eelle Zonne.
maand, daaruit oncHaande, d:lt men de Maall-verwisCeli!1g met den
jaarlijkCchen omloop der zon heefe in verband gebragt. Men merkte
op. dat er tot den jaarlijkfchen omloop der zon omtrent 12 maanden noodig waren, en rekende de zonne-maand (eigenlijk 30 d:1g. 10
uur, 29 min. en 37 fec. bedragende) IIU eens op 30 dan weer op
31 dagen.
MAANDAG. Bij ons de tweede dag der week, bij de Rome,'.
"en Dies Lunae, naar LU1llz, dezelfde met DIANA, de Maan, gellOemd. Bij de oude DuitCche volken heette deze dag iJJon/md/ag ,
waardoor bij he:l mede de M:l3n bedoeld werd.
MAAN-TAFELS. Zijn eene uitvinding van TOBIAS MAl]ER,
boogleeraar in de ilerrenkunde te Güttingen, door middel van wel.
ke men altijd vooraf kan berekenen, waar de maan aan den hemel
Jtaat. Deze uitvinding, die in de laati1:e helft der vorige eeuw gedaan werd, leerde de lengte op zee kennen. Men konde, namelijk,
110 berekenen, b. v. dat de maan, den 30 van Herfsrm. 1770, acht
graden van de Aldeóal"an !lond, wanneer het uurwerk op de fierrell·
wacbt te Greenwielt 10 uur aanwees. Bevond nu een zeeman, in den
feheepskalender, door de commisfie tot de zeelengten (Bonrd of 101/·
ti/uie) vervaardigd, dat de amand der maan juist acht graden bedroeg, dan wist hij, dnt het in LOl1dm 10 llUr was. Daar echter
zijn fcheepshorologie, op den middag naar de zon gc:!l:cld, eerst 9
uur aanwees, zoo zeide hij, het fchip is ecn uur ten Westen van den
meridiaan van Londen, of 15° in dcn middag-cirkel: had hij nu tevens
je breedte gemeten, dan konde llij op de zeekaart de plaats bepalen , \Vaar hij zich bevond. MAljER bepaalde de lengte ter zee, op
~ graad na, naauwkellrig. BURG in H/éetlen heeft zijne Maan-tafelell
verbeterd uitgegeven. Cl'"erge/i.ik hiermede l\1AljER (J. T.)
MAAN-VERDUISTERING, of Jlfl1fw-eclips. is dat verfchijnfel,
waarbij de aarde in diervoege tusfchen de maan en zon treedt, dat
zij aan dezelve het licht der bat!l:e onttrekt. De anrde vertoont zich
alsdan als eene donkere fchijf, van het Oosten naar het Wesren,
welke die der maan bedekt; doch dezc donkere fchijf is niets anders,
dan de kegelvormige fcl:~du\V van dcn aardbol, wel ker lengte om.
trent !Us balve aard-middellijnen bedr~agt, en welker breedte daar,
waar zij de maan raakt, driemaal grooler dan deze is, van waar het
dan ook komt, dat zij niet alleeil ~ehee! door (Iczdve kan venluis'ecd worden, maar ook ecnel! Lijl! lang unzigtba;:r blij ren. Alen heert
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geàee/te/ijA:e Ma:m-verduisteringen, warorbij alleen een gedeelte der
maallfchijf; va/lamene, waarbij zij een oogenblik, of gedurende eenigen tijd, geheel verduisterd is, en cetJIm!e, wanneer het middelpunt
van de doorfnede dl'S fchaduwl,egcJs van den aardbol met het middelpunt van de maan in een loopt. Eene Maan,verduistering van de
laatfie foort kan 2 uur aanhouden; doch kan er geene, dan bij volle maan plaats hebben. Men berekent de grootte eener Maan-verduistering volgens duimen enz.; terwijl men de maanfchijf in 12 dui.
Jnen, en ieder duim weder in 60 minuten verdeelt. Eene geheele
Maan-verduistering bedraagt juist zoo vele duimen, en wanneer zij
van duur is, dan ,telt men er nog de duimen bij, welke de maan
langer door de fchaduw der aarde verduisterd blijft; en op deze wijze kunnen er Maan-verduisteringen van 20 en meer duimen plaats hebben.
MAANZIEK. (Zie: NACHTWANDELAARS.)
MAART, ook Lentemaand bij ons genoemd, was naar de inftelling van ROMULUS de eerfie maand des jaars; doch werd door Nu)IA POJllPILIUS tot de derde gem::akt. Zij ontleent haren l1aam van
MARS, de god des oorlogs bij de Griekm, Romeinen en andere ::an.
grenzende volken, en heet in het Latijn Martitls. Reeds lang voor
ROMULUS fchijnt deze maand aan genoemde godheid gewijd te zijn
gewee~t, waarvoor de bijzondere reden, echter, in het duistere ligt.
MAAR TENS-MANNEN, ook wel Dienstma11l1en Vfm St. Moarten genoemd, is eene aloude benaming van de burgers der 'Nederlan!ilfche fiad Utrecht, die hen in de oudfie tijden tot de jagt gereg.
ti gd maakte.
MAART-VELD. (Zie: LANDDAGEN.)
MAA S. (De) Eene aanzienlijke rivier, I weIl{e haren voornaam_
nen loop in de Neder/0I1dm heeft. Zij omfpringt in de Lotlraringfcne gei:Jergten, niet ver van Lallgres, in Frml!.:rijk; firoomt vervolgens door Lotharingen, voorbij Ferdtm, langs het hertogdom
Luxcmbt,rg; treedt bij Dina11t in de Nederltmdcn; neemt te Namen,
waar zij bijna 6co voet breed is, de Sambre op; vloeit dar. Oostwaans ,tot dat zij , tllsfchen /Juyen Luik hare Noordelijke rigting
herneemt; Luik. Jlfamtricht, Roermonde , (waar zij de Roe,. ontvangt), Yenlo en Grove voorbij vliet; zich bij de fchans St. Andries met
de Iraal vereenigt; d:Jn den BommeIerwaard omvloeit, en, bij Loe"eJliJn, met de Waal vereenigd, den naam van 1IJerv:e aanneemt.,
dien zij tot bij Dordrecht behoudt. Hier, zich gedeeltelijk in den
l1iesbosch ontlastende, herneelllt zij haren naam van de 1Iloas weder;
verdeelt zich in 2 takken, waarvan de een e, de Oude 1Ilaos, om het
eiland '.Isft/monde en Roozeuburg, voorbij den Brie! firoomt; ter..
wijl de Noordelijke tak, de Nieuwe Mam genoemd, bij Krimpen de
Lek ontvangt, voorbij Rotterdam, Schiedam, P/flflrtlingm en Maaspuis vliet, en bij den Bnd weder met de Oude Maas vereenigd
wordt, IHl welke \'erceniging dier twee tak l,en deze firoom zich
aldaar, door eellCII brecllen mond, in de j\'oord.,cc omlasc.
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MAAT.

MAASTRICHT. Eene gewigtige !lad en vesting, de hoofdplaats
der Nederlnndfchc provincie Limburg, op cellen nm:md van 5 uur
van Luijlr ell zes vall Aken, in eelle bergachtiDe Inlldllreek nan dell
linkeroever der il1at;s, gelegen, en door eelJC fcllOolle, uit 8 fiee_
nen en I houten boog befin:\1lde, brug met het aan de overzijde liggend WiJk, hetwelk met lJla/Jstricht ééne gemeente uitmnakt, verbonden. De bevolking bedraagt, behalve de krijgsbezetting , omtrent
19,000, waaronder ruim 1000 protestanten, welke in 3 onderfchei_
dene kerken, te weten eene Lmherfchc, eene Nederduitfche, en eelle Franfche Hervormde, hunnen godsdienst uitoefenen. De Roomsch
Kathalijken hebben 4 parochiekerken, waaronder de hoofdkerk,
die van St. Sen'oas, bijzondere meldillg verdient. In dezelve vindt
men, onder andere goede fchilderijel1, eene afneming van het kruis
door VAN D/JK, welke onder de beste !lukken vall dezen meester
gerekend wordt.
De fiad is over het geheel fraai gebouwd, heeft ruime !lraten.
en !1 zeer fchoone pleinen, W:J:!rVUlI het eene, Prijthof genoemd,
tot parade-plmlts dient, en het andere de il/arlrt, met een aanzienlijk, fraai gebouwd fiadhuis pronkt. Fabrijken en handel bloeiden
hier voorheen meer dan thans; doch verdienen, onder de eerstgenoemde, nog genoemd te worden de leerlooij crijell en eene zeer uitgebreide fubrijk van militaire kleedingsllukken enz.; terwijl de handel,
welke zich thans tot den kleinen winkelhandel bepaalt, eene aanmerkelijke uitbreiding flaat te erlaugen, door het aanleggen van firaatwegen naar St. Trui/en en Aken, en vooral door het graven der ZuidlJTiJlemS"atlrt van hier naar 's lJertoge/Jbosch, waarmede men in 1822
een bcgin gemaakt heeft. Voorts heeft de fiad eene fmnije boekerij en
een atheneum, waarop jonge lieden in de geleerde talen onderwezen,
en verder tot de akademifche !ludien worden opgeleid; benevens eene
openbare teekcnfchool.
In de nabijheid van lIfofJStric1u is vooral mcrkwaardig de St. Pietersberg , welks fieengrocven eenen zeer bruikbarcn zalldllecll cn
zcer opmerkenswaardige verlleellillgen, zelfs van nog onbekende dieren, oplevert. Op dellzclfden berg bevindt zich het onlangs geheel vernieuwde fort St. Pieter, en aan de zijde der 1Ila(/$ het
voormalige klooster Slavf1IlIe, met het daarboven gelegen Castrum
Coe!oreu1l1, hetwelk men zegt eene lelierplnncs van JUL/US CAESAR
geweest te zijn. Meer Noordelijk van de Had, op dcn zoogena:1l11den Ko-berg, is in 1815 ecn ander fort, Koning lf/i'llem genoemd,
aangelegd, hetwelk, met de verdere nieuw aangelegde en uitgebreide vestingwerken, deze fiad tot eene der eerlle vestingen van het
koningrijk maakt. Men teelt hier ook meekrap cn chicorij.
MAAT. Zoo noemt men de bcpaalde verhouding der dcelen vall
iets tot zijn geheel; en van hier ook de grootte (llJaatftaf in den
ruimen zin), welke men aanneellJt, om :llJdere dingen vnn gelijke
foort te meteo, dat is: de verhomliug hunner deden ((! bepalen, en
uit-
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\littedrukkell, noc een voorwerp, teil aanzien der grootte, tot deze
:l:mgenomclle grootheid in verhuuding ftnat. In de Nederlrllldcll is
bij befluit van den koning, van 21 van OOGstm. 1816, een eenvor-mig ftel!'cl van Maten en Gewigtell bepaald. Ilelze!ve heert teil
grolldfl~g eene lengte, welke het tien·millioenfce gedeelte is vall
den boog des aardkloots, die zich van den Noordpool tot den evenaar uitftrekt, en door Parijs gaat. Alle maten en gewigten Haan
met die lengte in verband, en alle derzelver veelvouden en onderdeelen zijn tientallig. Deze lengte is de grondllag van alle lengtemant, en draagt den naam van Elle, waarvan het duizendvoud de
éénheid van alle affmndsmaten uitmaakt. De grondflag van alle ma.
ten V:ln oppervlakte is het vierkant op de Elk, of de yicrkallte EIJe; terwijl voor dien van (Je landmmlt het vierkant op het tienvoud
der Elle tot éénheid, en van alle inhoudsmaten in het groot de teer·
ling op de EIJe, en voor de éénheid dezer maat voor Waren in het
klein de teerling op het tiende gedeelte der EI/e bepaald wordt. Voor
de gewigten heeft men tot grondflag gelegd het gewigt van de hoc.
veelheid zuiver gedisteleerd warcr, tot deszcJfs grootfcc digtheid gebragt, begrepen in den teerling op het gedeelte der EI/e. lIet draagt
den naam van Pond, waarvan het duizendfce gedeelte, of de hoeveelheid zuiver gedisteleerd water, tot deszelfs grootfce digtheid gebragt, en begrepen in den teerling op het honderdfte gedeelte der EI/e,
de eenheid voor het gewigt van kostbare waren uitmaakt. De namen
der nieuwe Maten en Gewigten, alsmede voor derzelver onderdeelen
en veelvouden, bij 's konings befluit van !!9 van Lemem. 1817 vastgeHeld, met bijvoeging der Franfche en Systemati[che, zijn de volgcnde:
Voor de ecnhcid der lengte-maat heeft men bepaald Elfe (au1Ie),
onder dcn fystematirchen naam van 11k/re bekcnd, en VOOI' de
onderdeel en van die maat of ElIe: Palm (palme) voor het tiende ge.
deel te (dccime/re), Dt/im (pot/cc) voor hcr honderdfte gedeelte (cmtimetre), en Streep (liglJe) voor het duizcndfte gedeelte (milimc.
1re) j alsmede voor de veelvouden der ElIc: Roede (perche) , voor
11et tienvoud (fecametre) en il-lijl (tm/Ic) voor het duizendvoud (kilometre).
Voor den grondflag·van alle Matcn van oppervlakten heeft men de
Vierka1lte Elle (aune carrée) genomen; voor de vierkanten op de on.
derdeelen der Elle: l/ierkante Palm (pa/me canie) , voor het vier.
kant op het tiende: "ierkallte Duim (pollce carrée), voor het vier·
kane op het honderàfte. en vierkante ftreep (lig/Ie cm·de), voor het
vierkant op het duizendfte der Elle. Voor de vierkanten op de
"eûyouderz der Elle heeft mcn de benamingen:
l/icrkante Roede (pel·cne carrü) voor het vierkant op het tienvoud
oer Elle; Bundcr (boImier) ; voor I·;et vicrkant op het tienvoud der
Roede, of het hOl1lkrdvoud der elle, ticn duizend vierkante Ellen
bevattende, cu (fystcmatisch) IJcet(il"e genoemd; Kubiek-dIe (aune
'tm·tc) voor den t\;nLl1g op de EI!e I nis den Srolldflug vnn alle
lu-
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Inhouds-maten in het groot; (flere of "Jetre cuhe); voor den teer.
ling op de onderdeelen der E!le Kubieke palm (pq/Ille euhe) ; voor
dien op het tiende /(ubicÁ'e duim (pouee cl/be); op het honderdlte»
en Kubieke flreep (ligue c1!be) voor den tcerling op het dllizend!l:e
gedeelte der ElJe. VoortS is de naam lf7is[e (corde) voor dc maat
van brandhout bepaald, welke eene elle lang, eenc elle hoog en ee.
ne elle diep zijn zal ; die van Kon (/iIron) voor de eenheid van
natte waren, zijnde de teerling op de palm (litre) ; van Maat.
je (verre) voor het tiende gedeelte dcr kan (deci/itre); van Pingerhoed (dil) voor her honderd!l:e gedeelte (eenlilitre) , cn van
rat (bor#) voor her honderdvoud van de kan (!teeta/itre). Voor de
eenheid van dc Maar van drooge waren heeft mcn den naam van
Kop (litron), zijnde de teerling op de palm (litre), genomen, waar.
van een maotje (mejilrette) het tiende gcdcclte (deci/itre), ecn fchepel (hoisfctJu) het tienvoud, en cen 11ludde (mfiere) het honderd.
voud van den kop (heeto/itre) uitmaakt; ll10gende de 11aam van Zak
([ac) aan ge ene andere hoeveelheid dan aan die van hondcrd koppen, of de muddc, gegcvcn worden; terwijl 3000 koppen of
30 mud dcn naam van Last (lest) dragen.
Voor het gcwigt heeft mcn de volgcnde bcnamingcn V:lstge!l:eld, als:
Pond (livre), zijnde de hoeveclheid zuiver gedistcleercl water, tot deszelfs groot!l:c digtheid gebragt , begrepcn in den teerling op de palm
(kilogrlltlZwe); OIIS (oncc) voor het tiende gedeeltc; Lor,d (gros)
voor het hondcidllc; Wigtje (ester/in) voor het duizendne (gramme),
en Korrel (grail1) voor het ticnduizendfl:c gedeelte v~n het pond.
Eindelijk hebbcn de medicinale gewigten hunne wetenlèhappclijka
benamingen en wijzc van ondcrdeeling behouden; doch worden van
een bepaald pond van cenhcid, zijndc het Nederl:mdfchc pond, afge.
leid, tot het\velk een genceskundig pond in betrekking fiaat van drie
ael1tfle deelen, en dus gclijk :lan 375 Nedcrl:mdfchc wigtjcs.
MABILLOr. (J.) Een gelccnie Bcncdictijner monnik, van de
Droederfchap van St. i1!tmer, die in 1663 door derzelver ovcrflen
naar St. Denis gezonden wcrd, om aan vreemdelingcn de fch:men en
gedenkfl:ukken dezer abtdij tc vcrtoonen en tc vcrklaren. n'AeIlERY,
een der gclecrd!l:e geestelijken van de voornocmdc ordc, wien hij
behulpzaam was in zijn Specilcgi1ll11 (cenc verzamcling V:liJ belangrijke, nog ongedrukte oorkonden en berigten) , was over zijna vlijt cn
onderzoekIievenden geest bij uitfl:ek voldaan, zoodat hem, toen de
broederCchap van St. Maucr tot eene nieuwe llitgave der Jcerkvadel's befloot, de bezorging van het werk van den heilgen BERNARD (St. Bemardi
Opera 2 deel 1667) werd opgedragen, en dezen Jast door hem ook ge.
lukkig volbragt werde. COLBERT, zijne verdiensten verne:11cnde, bood
hem een jaargeld van !!OOO Iivres aan; doel: hij vergcnoegde zich
flechts met de befcherming-zijner orde van dezen 1l:aatsdienaar te verzoeken, die hem vcrvolgcns in 1683 naar Duitsch/alJd zond, Out
aldaar uit de archiveu CD boekerijen alles te verzamelen, wat voor
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de gefchicclenis van Frankrijk van dienst konde zijn. MADILLON
bragt verfcheidene oorfpronkelijke fiukken aan het Jicht, waarmede
hij zulk een algemeen genoegen gaf, dat de koning hem 2 jaar later
ook naar Ita/ië liet reizen, van waar hij eenen rijken fchat van bouwfioffl;!n medebragt, dien hij in zijn jlfuz!tlm Ita/icmn bekend maakte;
terwijl hij tevens omtrent 3000 deel en van zeldzame boeken en hand.
fchriften voor de koninklijke boekerij te Parijs had bijeen verzameld. Geene voorwerpen wekten echter zijne nieuwsgierigheid
zoo zeer, dan de Catacomben van Rome. l\'IMHLLoN'S grootll:e verdienste betlaat in zijn geleerd en belangrijk wcrk over de Diplomo_
tie (de re Diplomatica) in 2 boeken in folio in J 681 in het licht
verfchenen. De Jezuiten fchreven er tegen; doch hij wederlegde
hen volkomen door de SflpplCIIletJta, welke hij in 1704 bij hetzel\"e
uitgaf; zijnde het geheele werk in 1709 op nieuw uitgegeven. Vredelievendheid, opregtheid en befcheidenheid waren de hoofdtrekken
van '5 mans karalner. Hij fiierf te PariJs in Wimerm. 17°7, en wij
bezitten van hem, behalve de opgenoemde werken; Acla !anctorrl11z
Ordinis SI. Benedicli, 9 deelen in folio; Allolccla, 4 deelen; Aflna/es ordil1is SI. Benedicl., van welker 4 eer!1:e deelen hij alleen fchrijver en uitgever is, en Tf'fIilJ des Eludes 1/101Iastifjtles, welk laatlle
tegen DOM. NhNCE, abt van la Tro/lP!!, gerigt was, die in een ge ..
fchrifc beweerde, dat de fiudien der monnikken voor hen meer feha<lelijk dan nunig waren. Bovendien heefe men van hem ver[cheideue werken in de Franfche taal; zijnde door DOM. TUVJLLIER in 1724te Parijs zij ne OetJl'I"Cs posthl/mes in 3 rleelen in 4 0 uitgegeven.
MAnL Y (GAnRIEL BONNET DF.) abt, en oudlle broeder vnn
den abt DE CONDILLAC, werd in 1709 te CrC/1oble geboren, en fiierf
te Parijs in het j~ar 1785. Als geleerdc!cn naastbellaande had hij
toegang tot het huis v:m mevrouw TEUCIN, die met de meest befchaafde per[olleil omging, en in hem den man meende gevonden te
l1ebben, dien haar broeder, welke naatsdienaar geworden was, bellOefde. Om dezen in zijnen werkkring in te wijden, [chreef 1\'1... nLY zijn Overzigt del' verdrogetl, [edert dm IJ7éstphaa!fehm vrede
g~(lote:z ; !l:elde voor den kardinaal alle de berigten en fiukken, om
aan den koning over te geven; handelde in 17'~3 met den Pruisfifehen
minister, heimelijk, in Parijs; vervaardigde het verdrag, hetwelk
VOl.TAllm uan dien vorst overbr~gt, en was de !lelIer V:ln ui de Hukken, die ten grondn~6e van de onderhandelingen op het kongres te
Breda, in i746, moesten dicnen.
Dan, hoe zeer ook door dit alles zijne ge[chiktheid voor het
fiantkundig vak bleek, onttrok hij zich echter eerlang, toen hij met
den kardinaal in onmin gemakte , aan hetzelve, en wijdde zieh
geheel aan de wetcn[chappen. Hij deed feden niet de minne
poging ter vcrktijging van eereposten , of van gunsten, die zijn
zeer matig inkomen zoudcn hebben knnneu vermeerderen: zelfs waren de dringeudtle vertoogen van den maarfehalk RICHELIEU niet in
tlaat,

393
MACAO. MACARONISCHE VERZEN.
fiaat, om hem te overreden, naar e~nc plrms bU de akadC!mie te
dingen. Even onbnatZllchtii5 handelde hij bij de uitgave zijner wer~
keil, waarvoor hij alleen eeniS-e weinige alllrnkken vorderde, die
hij aan zijne vrient!~n fchonk. De fpraak ging, dat men hem de
opvoeding van den trooilsopvolger eens grooten Rijks wilde opdragen;
doch hij verldaa;'de openlijk, d:.t de groad!1ag van zijn onderwijs
zijn zoude; " de koningen zijn om der volken wille, en nict de
" volken om den wil der koningen." Hij kende den zalllenhang der
gebeurtenisfen zoo wel, dat hij verCclieidene gewigtige olll!1:andigh e.
den der toekomst voorzag, b. v. d~ vrijheid van dc AmerikaCche
volkplantingen , en de, later, in Gelleye en Hollmul voorgevallene
veranderingen. Ook voorCpelde hij in een zijner laat!1:e werken,
dat het tC' kort der Franfche geldmiddelen de drukkendfi~ lasten zoude ten gevolge hebben, en dat men, om deze daar te flellen, de al.
gellleene fiaten zoude bUeen roepen, waaruit echter eene om weme·
ling in het rijksbe!1:uur zoude geboren werden.
Zijne voornaumlle werken zijn de volgende: Parallde des Ro:'
11laius et des Fr(Jllçais; Ie Droit pubtic de r Europe; Ob[cryntions
[II/' Ic Grecs, later uitgegeven onder den titel, Obfer)'(uiOllS [tir J'hisa
toire de la Gdee; een werk, hetgeen alle aanprijzing verdient: des
principes des Négotiatiol1s; Entretkm des Phocioll, waarin de fchrijver zijne denkbeelden omtrent de deugd der vaderlandsliefde, en de
wederkeerige pligten van den 1l:aat en der burgers voordraagt; Obfervations [UI' r histoire dIJ Fl'f1l1cc; Elltretiens [tir "histoire, en eindelijk
Lcttre à la 11Iarquife de P. • • [UI' rOpei'a. Zijn flijl is klaar, 1I3auwkeurig en fomtijds fierlijk ; doch over het geheel mangelt het hem aan
genoegza3m vuur. De abt D!UZ,\RD heeft voor de uitgave van
's maus gezamenlijke werken, in Iï9-4 in IS dcelen in 80 te Parijs
verfcheenen, ecne lofrede op hem geplaatst.
MACAO. Voorhecn ecne beroemde koop1l:ad, in C~ina, op ecn!:!
kleine landtong gelegen, die tot een eiland hehoort; doch die thans
van weinig belang is. Zij bevat 34,000 inwoners, waarvan meer
dan de helft negers zijn, en werd teil tijde harer magt aan de Por..
tugezel1 afgeüaan, die er eenen aanzienlijken handel dreven, niet alleen met G1illa, maar ook met .Ta,MIl, TIllIkin, en andere AziatiCche
landen. Teg~!lwoordig geCchiedt dit door de E:l::;e/fchen, onder den
naam der Portllgezen. Niet ver van Jl1acao vindt men de beroemde
grot van CAMOENS ,waarin deze groote dichtcr zijne Lu[inde , ter.
wijl hij aldaar in ballingCchap was, zou vervaardigd hebben.
MACARONISCHE VERZEN. De &nediktijner monnik, TUEOFILO FOLENGO, uit Mantuil , die in de eeri'ce helft der 16de eeuw
leefde, fchreef, onder den naam van MIORLIN COCCAI , boertende
gedichten, waarin LatijnCche en ItaliaanCche woorden vermengd waren, en noemde die IIIacarolli[r:he l'e/'zcn, naar eene Coort van koek.
jes, welke in Italië met d el! naam van JlIrJcaro;û beCtcmpel d, en aldaar uit hct fijnfrc rijseCl1- of tarwcn-meel berc;d wordcn. Ook heeft
het
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het meest bekende zijner gedichten tot opfchrift, :;.l/JoMroniclI, en
was een lofdicht op de lI!m;aroili. Voor her overige vindt men
reeds ollder de gedichten van DANTE eene Canzone, waarin de Latilnfche, Italiaallfche en provencale fpraak eikander geregeld af.
wislèlen.
MACEDONIE. Dit, in de onde gefchiedenis, onder de koningen PIIlLIPPVS en Ar.EXANvER, zoo merkwnnrdig rijk, ligt in Europisch Turk/jen, tegen over GriekmltJ;irl. lIet wordt door de Tt/rIten Mokdonill en FiJidrJ f/ilajeri geiJoemd, en maakt tegenwoordig
een gedeelte van het ftadhouderfchap van ROIl1(wic uit. De oude
l/lacedoniers waren een tnk der Thraciers, en verhieven zich, 700
jaar voor onze tijdrekening, llit omzwervende horden, tot eene natie, die echter langen tijd van weinig belang bleef, en door de
Criekm, die zij naderhand te onder bragten, en van welke zij geheel
verfchilden, Ba,·baren gcnocmd weid. Van natlll1r hard, en door
menigvuldige ooriogen geoefend, geraakten de l/1acedolliers, in het
vervolg van tijd, in het bezit van rijke goud- en zilvermijnen, en
werden eindelijk door PHiLIPPVS, die zich op de befchaving der
CI·ickm toelegde, federt 360 jaar voor onze tijdrekening, tot
behccrfchers dcr halve wcreld vcrheven. Na den dood van diens
zoon , ALEXANDER den Crootm, werd hct uit;;cbreide lVIaccdo~
nilèhe rijk in vcrfchcidene klcine [mwl1 verdceld; binncn zijne
oude grenzen tcrug geDragt • en verloor ten laatne zijne hcerfchap.
pij over Grieke1l/al/d; w:Jai"to:;! het verbond, door PIlIUPPUS, gedurende den tweeden Punifchen oorlog, mct Carthngo gefloten, en
hetgecn de RO;lleifJcn eencn Ollverzocn lijkcn haat tcgcn lllacedol1ic
had doen opvattcn, a:l11leidinf, gaf. Merkwaardig is in dit land,
inzonderheid, de voor ceuwen zoo genoemde berg Athos, thans
1I1ontl! [f/uto, welks top zich in de wolken verliest; bij de Crie.
/reil in hooge achting gehouden wordt, en ongetwijfeld de beroemd_
fte oudheid is der Grieklèile kerk in Europa. CZie: ATHOS.)
MACHAON. Een beroemd geneeskundige der oudheid. Hij was
de zoon van AESKVLAPIUS en de broeder van PODALIRIUS; vertrok
met de overige G,"ieken naar de bclegcring van Troje. waar hij zijne
landslieden van vecl dienst wns; doch werd gedurende de belcgering
door ECRYPYJXS, cellen berocmden Trojaall, gedood. Hij omving'
na zijnen dood goddelijke eerbewijzint~, cn de dichters nocmcn nict
zelden de geneeskunst, naar hcm, de klimt ,'mI lJfachaon.
MACHIAVELLl CNICOLO) was in de eerfee hclft der 16da
eeuw ftaatsfecrctaris te Flore1lce, en werd in onderfcheidene gezantfchnppen van wege de republiek gebruike. Defchuldigd, van dcel te
bebben aan eene zamclizwering tegen de MEDJCJSSEN, werd bij gevangen genomen; doch verkrecg, toen de kardinaal GIOVANNI DI
MEDICI tot pnus verhcven werd, weder zijne vrijheid, Naderhand
geraakte hij bij de MEDICISSEN op nieuw ilJ vcrdenking, en moest
tot het ambteloos leven tcrogkccrclJ; doch tocn JULlUS , onder den
naam
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JI:Iam van CLF.MENS VII, dcn p:mfclijkcn troon beldom, werden
hem wcdcrom nicuwe gczantCchappcn opgedragen; inzonderheid ontving hij dcn last, om zich naar de verecnigde Paufelijke en Florentijn!èhe trocpcn tc begcven, tcn eind!! tot de verdediging van Toskane
tegen KAREL V mede te werken. Dit, ten lamfte , door de MEDICISSEN, in hem gefteld vertrouwen, bragt eenc verwijdering tusfchell
hem en de Florentijnen te weeg. Hij keerde, na den atloop zijner
zending, naar Florence terug, waar hij in 1527 fderf.
MACHA VELLI was niet alleen een groot fiaatsman, maar ook, ilJ
zijne eeuw, een goed fchrijver. Onder zijne werken baarde dat,
ten titel voerende: prillcipé het meest opziens, en hij had het
hier aan te danken, dat hij als de uitvinder eener aITchuweliJke
fiaatkunde bcfchonwd werd, wellce den tirannen zoude leeraren ~
door welkc vcrfchrikkclijke gewcldenarijen zij zich zonden kunnen
lla:l11de houden. Dan. hoe gevaarlijk en verachtelijk ook altijd de
grondfiellingen zijn, welke hij koningen en vorsten aanbeval, zoo zou
men zich echter grootelijks vergisfcn, w:l11neer men die 0 p rekening
wilde fiellen van zijnen boozen wil, 0111 amleren te benadeelen.
MACrIIAVELLI bezat een diep doorzigt in d!! fiaatkunde, en geene geringe men fc hen. kennis. Waarfchijnlijk wilde hij de wrede en bloed.
dorftige vorsten, welke in zijnen tijd Italië overheerden , cn door
hun flecht llaatsbe!1l1l1r algemeen gehaat waren, van de fchadelijkheid
en verderfelijkheid hunner regering overtuigen, en konde dit oogmerk niet beter bereiken, dan door de toenmaals bijna algemeen in
zwang zijnde grondbeginCcls van beftl!lll' cot een fielfel te brengen,
cn dit aan iederen vorst, die zijne b~zittingen wilde behouden of
vergrooten, aan te hevelen. De paufen werden weldra overtuigd,
dat het hem met het fchrijvcn van zijn Principl geen ernst was geweest,
en verboden dit boek derhalve, als ketterlèhe gevoelens bevattende.
Als ecn te;;en!1:uk op dit wcrkje kan men eene korte, gefchiedkundige verhandeling beCchouwcn, over het gedrag van den hertog van
VALENTlNO (Ce[flre BorgirJ), bij het vermoorden van VITELLOZZO
BlTEUF, Or.lvERoTTO DA FER:UO, SIGNORS PAGOLO, en van den
hertog DE GllAVINA ORSINI, waarin men op de dllidelijkfie wijze
bet gedrag van de toenmalige Italiaanfche tirannen vindt opgegeven.
Het voornaamae werk, door M.\C:II.\VELf.I gefchreven ,is zijne Flo1"C/1tijI1fclte gefè:ûedmis, waarin hij de fierIij:,:heid van LIVIVS ell de
geestrijke kortheid vaa T AClTUS heeft weten nabij te komen, cn,
over het algemeen een voorbeeld levert van It:lliaanfche proL'!, dat
noch op Icaliaanfchen bodem, noch buiten 's lands, zijns gelijken
gevonden heeft. Zij bevat 9 boeken, waarvan het eer!1:c met dell
ondergang van het WesterCche RomeinCche keizerrijk begint, en met
bet tijdvak eindigt, waarin Florence zelffiandig, en van een fiaatkulldig belang werd; terwijl aan het fiot de gebeurtenisCen worden opgegeven, welke op de zamenzwering tegen de beide MEDICISSEN ,
LORENZO en GIOLI.\~O, volgden, en het gchccle werk de duidelij-
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Jijk!1:e bewijzen vnn l\1AOIlAVELU'S gemcencbest-gczindh~!d aan den
dag legt. De vollcdig!1e uitgave zjjner gezamenlijke werken is die.
welke in 180j te lJfilf1t1ll in 10 declen, in de verz:uneling der Italiaan_
fche klasGke fchrijvers, is uitgegeven.
l\1ACPIJERSON, (JAlI!ES) bekend door de uitgave der gedich.
ten van OSSlAN, was een amml1meling uit eene aanzienlijke Hoog.
landfche Schotfche familie, ca werd in het graaffchap [IlYertJes in
1738 geboren. Hij bezocht de univerGteiten te dberdeen eu Edillburg; beoefende hier de godgeleerdheid, zonder dat hij immer als
predikant bcroepen werd; leefde in 1759 als een ambteloos burger,
en verraste, om!1recks dezen tijd, de letterkundige wereld met eene
verzameling van Oud -Scho:fchc balladcn en gezangen, die hij op verlangen va.l liOME'S had ovc:-;;-czct, en een goed omhaal genoten. Op
zijne tweede reis ia de Hoor;!a::r/::ll, in 1761 en 1762, verzamelde hij
zoo door l11o;]delii~ge overlevering, als uit oude handfchriftcn, meer
zooda:Jigc ;cdichten, wnnrvan hij kort d::arna FIl'>Gt.L CIl TUtORA
lli[gaf; doch waarvan derzelver echtheid en ;Y.'nardij betwist werd.
Nadat hij met den gouverneur JOIlNSON, in I76h als zijn geheimfchrijver, eene reis nnar Peil/lh'o/O in Fioridn, gedaan had, bezocht
hij verfcheidene \Vest-Indifcbe eilandcn, en eenige Noord,Amerika.
fehe provincien, en keerde in [766 :1:1.ar zijn vaderland temg, al.
waar hij nu zijnen letter-arbeid weller opvatte, en zijne welgefchrevene llJlroductiotJ 10 the History of Gref1t Britnin I11U/ lre_
land in het licht gaf. De goedkeuring, waarmede zijn OSSIAN was
ontvangen geworden, deed hem in 1773 eene vertaling van HOMER US
ondernemen, die echter geheel mislukte. Sedert bepaalde hij zicb
alleen [Ot het gefchied- en fia:ltkllndige vak, en gaf reeds in 1775 zijne History of Ureat Britt/in, [rom I,'re ,'estoration 10 the: accesfiotJ
of the Hw[e of IJnnOl'er, in '2 deelen in 40 in het licht: een werk,
waarin wel eene zekere vooringenomenheid met de Sl'UARTS doornra:!lt; doch hetwelk, volgens hel onpartijdig getuigenis van eenen
Engeifchen oordcellallloige, eene groote waarde bezit, en veel bevat, dat tot hiertoe o.. bekend of onzeker was. Toen de zaak der
Noord/JlllCi"ik(;lim de gemoederen bezig hield, fchreef hij tegen
hen eer,i;!e fcbotfchriftcn; verkreeg ter belooning den voordeeligen
post van een agem \"nn den N:óob van Arcot, en werd in 1780 tot
repreicr,tall: \,:111 het vlek C11IidfJrd in het 1~g0rhllis, en in 1785 en
lï90 op l:icuiV verl;ozeil. Danr echter zUlle gezondheid afnam, keerde
hij naar zijn gtboortcpl:mts terug, en ftierf in 1796 op een landgoed
bij Illverm!s, hetwelk hij zelf aangelegd en Belle~'ue genoemd had. Van
zijn aanzienlijk, door arbeid \'erkr0gell , vermogen maakte hij 1000
pond, om het geheele. door hem overgezette, oorfpronkelijk werk
van OSSIAN in druk üittegeven; alsmede nog 300 voor een gedenk~
teeken , hetgeen vcor hem op BcJlevflc moest worden opgerigt. Zijn
fioffelijk overhlijffel werd in de abdij van lYestmunftet" bijgezet.
Latere llafporillgen en ontdekkingen hebben MACPHERSON'S kaALGEMEEN WOORDI:NIl. IV.
C c
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rakter wel van den bl:lam van bedrog gezuiverd; doch zijn danrmede
alle twijfelingen omtrcnt de gedichten ;van OSIJAN nog ni ct weg~
genomen.
lVIACQUER. (PH!RRE JOSEPH) Een tlitfiekend fcheidkllndige,
die in 1708 tC Parijs het eerl1e Icven~Jicht aanfchouwde, en ill
1784 fiietr. Hij was dokter in de genees- en Hoogleeraar in de kruidmengkllnde aan de llniverfiteit aldaar, benevens koninklijk eenfor, en
lid van de akademien te Turill, Stokholm en PariJs. Behalve dar hij
in het .lot/rlJal des favtJIIS het gcnees- en fcheidkl1ndig vak bearbeidde,
heeft hij zich ook nog in het laatCte, door verCcheidene nuttige wer.
ken, van eene voordeeJige zijde doen kennen, als: door zUne Elé.
f11tlU de Chimie théoriquc j Elemcm de Chimie pratilJue; Plan tf'un
cours de Chimic enz.; rart de la tein/ure de Soie, en, in vereeniging
met B... UME, door de Dictio1J11aire de Chimie, welke mede in het
Hoogduitsch is overgezet.
MADAGASCAR. Dit eiland in de llidifclie-:ue, naast Bomeo,
(daar men thans vrij algemeen Niel:W· Hollalld als vast land aanmerkt)
bet grootll:e des aardboJs, wordt op 10,500 v. m. geCchat, en ligt.
op eenen afll:and van 75 DuitCche mijlen, regen over de kust van
Itfozamhik. Wij kellnen van dit groote, in \'oortbrcngfcls rijk, eiland, dr.t door een zachtaardig doch onbefchaafd volk bewoond
wordt, lJiet veel meer dan de kusten, maar weinig of niets van het
binnenfle gedeelte. liet wordt door een' hooge berg];eten , rlic
van het Noorden naar het Zuiden loopt, V3n een geCcheiden, aan
welks voet vcrCcheidene rivieren en beken omCpringen. De bergen
zijn met houtgewas bedekt, en leveren de groot(!:e verCcheidenheid
van boomen en gel\':tsCen op. lVr.~N DELSLCII roemt reeds de weelderige vruchtbaarheid dezes eilands, dat tevens vele Iluttige dieren van
allerlei Coon oplevert; en men kan zeggen, (bt cr bijna geen land
op den aardbodem gevonden worde, meer geCchikt, om eene ge.
lukkige wereld op zich zelven uit te maken, dan l1Iadagascar. De
inwoners nn dit merkwaardig eiland beCman uit oorCpronkeIijke inboorlingen en nit vreemden. De cerne, iJ'Jadcgasfell, of lIJa/cgafc1ren
genoemd, zUn \'an eene zwarte kleur, middelbare grootte, welgemnakt, !lerk en moedig; de laatne Cchijnen meestal V:tl! Arnbifchen
oorfprong' te zijn. Zij zijn in het begin der ) 6de eeuw; uit /JrnbiiJ
of /Jfrikn, derwaarts gekomen, en benaan uit verfchcidene ftammen,
waarvan die van Zaffo Rahfmini eigenlijk het gel](~ele eiland regeert.
Deze nam fchijnt van Joodfche afkomst te zijn. want men vereert
NOACH, ARRAIIAM en MOZES; houdt zich aan de befnijdenis en den
Sabbath , en offert dieren.
De be\'olking dezes eilands wordt zeer verfchili end opgeg-even. Vol·
gens LACOURT bedraagt dezelve ] ,600,000; volgellS llEI"JOWSKI
!lj, en volgens ROCHON 4 millioen. Het werd allereerst door de
PtJ1'tllgl!fzen in 1506 ontdekt, die het, of [ef eere van hunnen lIanvoerdef, LOREr~ZO ALl\lEIDA, of van den heiligen LAVRENTIl'S, St.
Lo·
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Lortf/zO noemden. De FrafJjèhm (poogden er zich in 1642 neder
ce zetten, en, zoo mogelijk, het eiland aan zich Ce onderwerpen;
doch zij moesten, offchoon zij in 1644 cr reeds hee fore Dauphin
eu eene volkplancing hadden aangelegd, van hun voornemen afzien.
Niet beter gelukten volgende proeven, zelfs die der Ellge!fchen, die
almede, nadat zij er reeds een fort gebouwd hadden, moesten terug
trekken. - De ridder PARVY heeft 1I1adagascij,';'e liederen uitgegeven, welke de bekoorlijkere eenvoudigheid ademen, en waarvan eene uitmuntende HoogduitCchc vertaling van IkljDENREICH voorhan·
den is.
MADERA. Een eiland, in àe Atlt1/jtifche ztt, in 1$19 dool' de
PorlugeezC'll ontdekt, en n~n dezelve toebehoorende. Hetzelve is
bergachtig; doch heeft buitengewoon vruchtbare dalen, een heerlijk
klim:m, en telt op eene oppervlakte van 16 v. 111., omtrent 80,000
inwoners, die van eene zwarcaclnige kleur zUn, en van Porlllgee:;;elI en Negers afftammcn: de gegoeden gaan naar de Europefche wijte
gekleed. Zij belijden alle den Rool11schen godsdieust. Koren, ruiker en vruchten behooren onder de voorna3mHe voonbrengCels des
eBands, hetwelk inzonderheid eenen krachtigen ~angel1amen wijn, die
zijner. naam draagt, oplevere, waarvan ja:lrlijl(s 30,000 pijpen ge.
wonnen worden. Ook vilJdt men er ondcrlèheidcll Zuidvruchten,
en onder anderen eenen boom, Figllialico genoemd, welks hout
vele overeenkomst met het Mahoniehout heeft, en door de Engelfchm onder den naam van lIl7dera.Mahollie verlVerkt wordr. Verder zijn er alle Europifche huisdieren: de varkens loopen er in
het wild, zoo ook de konijnen , en er is veel gevogelte en
visch. De hoofdlhd en zetel van de n gouverneur is FUllchal, welke 15,000 ilJwoners telt, en van eene, door 4 forten gedekte, haven voorzien is. De handel v~n ilfadem is genoegzaam
geheel in handen der El1gdjèhen. I-Iet eiland wordt in de kapitein_
fchappen Flllleltal en klex/co verdeeld; dit maakt met Porlo.Santo,
Salvages en Dcfiertas de groep der M:ldcra'ei!fllldcn uit, waarmé".
de het, volgens LUNDAYE, 15° tot 180,000 inwoners bevat.
MADONNA. Door dit Italiaansch woord, hetwelk dezelfdc'beteekenis van het Fran[che lIfadall1c heeft, wordt inzonderheid MARIII, de moeder onzes Ileereil, aan!!,cduid.
In dezen zin zegt ,men,
onder a!!c1eren , een 111 id,illila-gc::;;!;;t. een Jlfadonna-bee!d enz.
MADRAS. Eene Had Ïi~ Cr;rilate, op de Oost-Indifche kust val'
,Corol1la~lde! liggende, en Ceder( 1641 in het bezit der Eltge/fclmr.
Zij is belangrijk uithoofde van haren handel, en, de zeteJ'van het
tweede der En!ielfche prcfidel1tfchappen, of regerIllgen, in de' Oost.;.
Indië. Zij bel1aat eigenlijk uit 3 neelen, namelijk: uit het fort Sf.
George, waarin de gOU\'CrI1cur Zijll verblijf houdt; de Z'Wa"~e jlad.,
welke door Armmiers, .Tor/en, 1I1oorCfl, de rijkfie Hi/Jdostfll1jèhe kooplieden, _en de gemeene II/di411eIJ bewoond wordt, die alle hunne bij.
zonde;'e w:Jken hebben. Onder dezen zijn J 5,000, die citfenen
C c :1
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linnen vervaardigen, en 30,000, die zich met het maken van
VAn gtas
glas bezig houden. Het geheelc
geheele getal der inwoners
inwoncrs bedraagt 300,000. Be.
halve de mamufakturcn,
mllmufakturen, waaronder de kacoene
katoene Oost-IndiCche zakdoeznkdoeken behooren, heefe
lJ!lt1dras tevens eenen uitgebreiden
heeft ll'ladras
uitgcbreiden handel in al.
aloplevcrt, en dat men hier in grooles, wat de kust van Coroma:ldel oplevert,
te magazijnen vereenigd vindt. Ook is hier een collegie, eene MaJabaarfche fchool, naar llELL'S leerwijze, voor Protestanten, en eene
JabaarCche
voor arme kinderen; een Luthersch zendelingshuis ; een huis voor
onechte kinderen, tOt
tot hun 16de jaar; weeshuizen en liefdadige gefiichten en nuttige inrigtingen. De handel is hier van het hoogfle
belang, daar hij zich tOt Europa zoowel als tOt
tot ChintZ,
Chin/l, Ceylon,
Cey/on, Bir11Ia
Het prefidemCchap
1/111 en Auftraliê
Au./lralië uilfirekr.
uilfrrekt. prefidemfchap lJ!Jadras
fr/adras bevat
Dfoagir , de nootdelijke CiretJrs,
CirefJrs,
het rondom de fiad liggend 'gebied Dj71f/gir
en eenige verfirooide
verfrrooide vestingen langs de kusten, als: Cut/da/or
Cuddalor en Negapalam,
Cedert 1792
gapatam, voorheen aan de Hol/om/ers
Hollanders behoorende , en federt
en 1799 aanzienelijke fiukken lands, welke aan TIPPo
TIPPO SAID ontnomen zijn. Behalve deze te rekenen, hedrngen
bedrngen l~e jaar!ijkfche
jaarlijkfche inkomsten, na aftrek der lloodige kosten, 850,000 pond St. Ook hebben
de Engelfe!Jen
Areol, eertijds onder
EngelfelIen de landen van den Nabob v:m
van Areot,
den naaQ}
naa\1l van bondgenoot aan hun onderworpen, in onmiddelbaar bezit genomen, zoodat Madras
Modras zich thans langs de geheele Oostkust
Indifche fchier-eiland
fchier.eiland en de Z. Westkust uitfirekc,
uitfrrekt, en 011van het lndiCche
$eveer
j;eveer 7,163 v. m. groot is, en daarop
danrop 15 milliocn
millioen menCchen
mcnfchen telt.
MADRID. Sedert de regering van Pml.lPPvs
PmLIPPus II,
cn
MADRID,
11, de hoofd- en
refidentie-fiad van SpaT/je,
Spanje, in Niett:Jl-f(ostilliê,
Nim:v-[{astillië, op verfl:heidene
verfcheidene heuvels, aan de oevers van de rivier 1I1fJiiZ0l10res
welke
1I111;iZf1nnreS liggende, over weIlcc
twee fraaije bruggen naar
nnar de Ibd
lbd I eiden.
ciden. Zij bevat 156,000, vol·
volgeus
heefe 15 poorten, 15 kerf
pelen ,
gens anderen 168,000 inwoners; heeft
kerCpelen,
12
1.2 parochie.kerken,
parochie-kerken, 70 kloosters, J9 hospitalen,
hospitnlen, en goed ge?lageplaveide firaten,
fi ra teil , die bij nacht
uacht verlicht zijn. lIet
Het koninklijk paleis,
hetwelk, toen het oude in 1734 afbrandde, door eenen Italiaan SAN:O
SAN~
CllEXTI
Cll.&XTI herbouwd werd, is welligt het grootfie
grootfre en kostbaarfie in
Europa. Het ligt op eene hoogte; vormt een volkomen vierkant,
waarvRo
waarvRn..elke zijde 470 voet lang en 100 hoog is; heeft eene fierren"
frerren"
wacht~ een mtmuntend
wtmuntend kabinet vftn
vfln natuurlijke zeldzaamheden, boekewacbt~
rijen, arcMvcn
arcJJÎvcl1 van zeekaarten, en eene voortrcfl"-:!ijkc
voortreffelijke verzameling
van fdJilderijen.
fclJilderijcn, Onder de kerken is die van de DOfliillicl1nm,
Domillieonm, waar
men de ·vonnisfen
·vollnisfen der inquifitie plagt voor te lezen,
Iczen, de voornaamfie
voornaamfre ;
real genoemd,
onder de kloosters houdt men dat van St. Philips,
Philips. el rea!
voot ee:t der Cchoonfie
Cchoonfre llukken van bouwkunst, en onder de hospitaVlm St. Fenumt/o,
Jen v.erdient
ver.dient dat van
Ferllolldo, waarin 1400 perfonen verzorgd
len
worden, eene
word.en,
eelle bijzondere opmerking. De fiad
aad heeCt
heeft verrcheidene
verCcheidcne
Inmi1e de Prado,
wandelpl:\atCen, onder welke In:ttlle
openbare pleinen en wandelpl:'latCen,
•~ uur
fi'~aifle, en waaruur, lang, en utt ondcrfcheidene
ondcrCchcidene lanen bcll::aede,
befiam:de, dc
de fi"rnifle,
wanTY;II1 die van las Delicit1S
Vw
Delicias de voortzetting is,
is. Ook vindt mcn
men in lJ!/a
fr/a
friti verfcheidene
fchoone kunsten,
qrid
verfcheiden~ koninklijke akademien, als: voor fchooue
der
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de Sp~anfche
Sp~anfchc regtsgeleerdhcid
regtsgeleerdheid , het kerken.regt, de burgerlijke
en aildere regten , de Spa:lllfche
Sp~anfche en
ClI Latijnfdlc
Latijnfchc taal, de gefchiegcfchiedenis
opvocdinJs geltichten,
geHichten, een
dcnis enz.
ellZ. benevens vele opvoedin.;s
cen infiitum voor
doofi1:ommen , een
dooff1:olllll1en
cen vondelinghuis , en meer
mCi:r andere lllmi:;e
llllCtige inrigtingen.
lJ:fadrid
JJfadrid het middelpunt van het SpaanCchc
Spaan!'che fabrijkwezen
fabrijk wezen zijnde, heeft
men er tapiJt-,
tapijt-, hocden-,
hoeden-, naalden-, bloem-, uurwerk-, goud- zilver.
zilver- cn
en
llnderc
andere fabrijken,
fabrijken ,van
van welke er eenige op koninklijke kosten aan den
gang gehonden
gehouden worden. De fiad ontvangt haar water uit het nabijliggend GlJadarama-gebergte
Guadarama.gebergte door eene hooge waterleiding, en heeft
in haren omtrek verfcheidene koninklijke lusrfloten,
lusrOorcn, waarondcr
waaronder et
Pardo,
ligt,
Arrwjllcz en
Pardo. dat 2z mijlen
mijlcn van JJfadrid
JJladrid 1
igt, Arrwjucz
cn anderen;
andcren; Ten
gebruike
gcbruike der aanfchouwers
aanfchoulVers van de hier zoo geliefkoosde
gcliefkoosde frierengefiierengcvechten heeft men een groot amphiteater.
MADRIGAL, (in het ltaliaansch lIfadriga!e)
Jlfadrigale) is in zijnen ou·
ouden, oorfpronkelijkea vorm, waarin het door rie Provencalen, o\}o
Ol}der welken het waarfchijnlijk het eerst bearbeid werd,
wcrd, tot de Ita/ifl1Je/I en in de latere
(Weil
latcrc Franfche dichtkunst werd overgebragt , een
kort lyrisch gedicht van eenen
ccnen bepaalden omvang, meest niet beneden de zes, en nooit bovcn
boven de twaalf regels lang, waarvan de rijmkarakter der Idylle
klank geheel willekeurig is, doch bijn:\
bijna altijd het l:arakter
beeft:
heeft: van hier waarfchijnlijk ook de benaming, van het provellcale
Jlr.11Idre afgeleid, dat herder beteekcm.
Jl1tmdre
beteekcnt. In later tijd noemde men
aldus ieder klein gedicht
aldns
gcdicht van eenen
eencn Idyllifchen, of zelfs epigrammatifchen inhoud, hetwelk uit ét:n
él!n of meer verzen, van korte of
lange regels, bellond,
bef1:ond, en eenen
cenen "rijen,
vrijen, ongedwongen rijmklank
had. De eeri1e
eeril:e lIlfJdriga/ell
J/;1ädrigalm heeft men van LDINO,
LE~INO, uit Pistoja ,
welke door zekeren CASELLA, waarvan DANTE gewag maakt, zijn in
iu
muzijk geb
gebragt.
i1ijl was oorfpronkelijk een naar de maat
ll111zijk
ragt. Derzelver fiijl
gefield, recitat/f;
recita!lf; doch werd naderhand meer voor het gezang gefchikt,
en eindeiijk
eene uitvoerige Fuge veranderd. Sedert werd het lJ:fa.
cindeiijk in ee;Je
lIladrigal-gezang ook op fpeeltlligen
fpeeltlligcn overgebragr;
overgebragt ; en van hier,
hicr, dat men
in de 16de en 17de
qde eeuw ook lJ1adrigalm
Madrigalen voor het orgel en an.
dere fpeeltuigen vervaardigd heeft. Onder de dichters van deze
foort behooren,
behoorcn , onder de Italianen, PF.TRARCA,
PETRARCA, TAsso
TASSO en LllMNO;
LEMNo;
FralJfchen MONTRF.UIL, l\loNcRlF,
LAll'mz enz. en onder
onder de Frall[chen
l\10NCRIF, LAINEZ
de Duitfclzers
HAGEDORN, GOLZ, J. G.
G. JACOlll,
D/litfc!zers I-IAGEDORN,
jAcollI, GÖTHE,
GÖ'fHE, Vosz,
l\TANSO en anderen.
l\1AEANDER,
MAEANDER, tegenwoordig Mm:dcr, is eelle der belangrijki1e
belangrijkfie
rivieren van Azië. Zij olltfprillgt
CehIJus;
olltrprillgt in Phr.1'gië
Phr.l'gië op den berg CelalJUS;
firoomt lllsfchen
tl1sfchen Carië en Lydië door, waar zij de grenzen vormt, en
vervolgens tlls[chen
Acgeïfche zee. Deze
tUsfchen Prime en lYIi/ctus
kIiktus in de A{'gcïfche
rivier was bij de ouden, uit hoofdc
hoofde harer
harcr menigvuldige
mcnigvuldige bogten
bogtell en
kromten, zct:r
zc~r beroemd, ea
e:l zij noemden naar dezelve
dezc!ve de kunstig in
elkander gcOingerdc
g-cOingerde oplegfels van purp~r,
w~:lrmeèe :ij
;.:ij hunne kleepurr~r, w~:1rmeèe
klee.
deren, en zelfs hUllne
hunne lijkbusfel!
lijkbusrcn en varen
vaft:1! verlierden.
verÎlcrden. Van hier, in
ecnel!
Mac';J/r!n'(i;he U'egm,
ecnell figuurlijken zil!,
zin. de llÎtdrukldn;!:cn
lJitJrukldn~cn van Mact:/Jrlri(è:he
U'egm.
M(/(_
C c 3
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l\1AERLANT. (J.

VAN)

Maeandrifche redenen, dat is: kunstige wendingen en omfchriJvini
gen enz.
MAECENAS. (C. CILNIUS) Een Romeinsch ridder, uit een
aanzienlijk, volgens IIoahTlUs koninklijk, gef1ncht lJit Rtrurie, de be..
kende gUlltteling van AlJGL'STlJS, en de vriend van VJf:GILIUS en Ho_
R.\TIUS. Een warm vriend van ku!:sten en wetenfcbnppen zijnde,
en een ieder, die daarin uitmuntte, gewillig aan zijlle n~.:ds wel bezette tafel ontvangende, en zelfs bij gelegenheid bij Al'cusTus aan.
bevelende. heeft dit aanleiding gegeven, om niet zelden ieder beo
gunfiiger der wetenrchappen met dell naam van eenen MAECENAS te
befiempelen. lntllsfchen waS het niet te VerWOli(;Cren, dat deze
man de uitmuntende gcl2enlen van zijnen tijd eene zoo roemrijke befcherming konde doen genieten; want hij leefde ambteloos, in de lui ...
terrijkfie omfiandigheden, en bezat zulke aanzienlijke rijkdommen, dat
de gerchenken, die hij aan de vrienden der z:lI1ggodinnen deed, in
yergelijking zijner overige fchauen, altijd nog gering moesten fchijnen.
AUGUSTUS bediende zich van zijnen raad in alle gewigtige zaken, en
had geene reden, om zich te beklagen, dat hij hem tot zijnen vertrouweling gekozen had; W1lnt hij bezat een helder, door ervaring
geoefend, verfinnd, en konde> daar hij aan de openbare zaken geeR
onmiddellijk deel had, den keizer het best de waarheid zeggen. Dat
hij als gunfieling eenes zoo onbepaalden alleenbeerfchers zijne braaf_
heid behield, en niemand trachee te benadeelen, verdient :llle achting,
en moet hem eenigermate veromfchuldigen wegens zijne Ilerke neiging
tot venvijfdheid en zingenot, welke eenige oude fchrijvcrs te regt
jn hem gelaakt hebben. lVIAECEN.H had een prachtig buitengoed te
Tiyol/, bij Rome, waarvan de bouwvallen, nog voor weinige j:Iren ,
eIken reiziger verbaasden; doch die, door bet plan van het Room...
fche hof, (hetgeen echter mislukt is) om op die r-Iaats eene gcfchm...
gieterij lInn te leggen, in J796 verwoest zijn. Hij Jlierf volgens fom.
migen kort voor. doch volgens :lllderell kort na HORATlUS , in het
74sfie jaar van Rom~.
MAERLANT. (JAKOB VAN) Deze ouufie fchrijver jn de moe.
dertaal, wiens werken tot ons zijn gekomen. werd in het jaar 1235
te Damme in P/aandcrm geboren. in welke fiad hij de waardigheid
van Griilier bekleedde, en in het jnar 1300 overleed. Zijne dank.
bare medeburgers vereerden zijne mged~c;ltelJis door een Mcdenkteeken, hetwelk zij voor hem op het flaJhllis oprigttcn. HU was deze hulde dllb~lel waardig, dr.ar z:jnc tdrijke rijm \Verken ons hem he~
ben doen kennen, als een' man, die boven zijne tijdgenooten door
uirgebreidheid van kundighedcn en ecne edele cn verl;chte dcnk.
wijze hecrlijk uitmuntte, cn met onvermoeide lJr.arl1ighcid dezelve
aan anderen zocht mede te dcele:J. Ook was hij, bli),cns ecni.
ge oorrpro!lkelijke dichtltukken , dIe van 1J('1J1 onri:; zijn, iiJ gecnc
deelen van dichterlijk gevoel cn YClbl'clclillgsl;rncbt ontbloot;
docll hetgeen Zijll~ werken bovenal CCiil! onfchatbarc wr.~rdc
geeft,
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geeft. is. dat dezelve de oudlle gedenknukken zijn der Ne..
'derduirfche taal, wellw zich daarin, meer dan eenige andere 1 in bare
oorfpronkelijkc zuiverheid verwant. Dezelve zijn tot de godgeleerdhe:d • de gefchiedenis, de natuurlijke historie en zedekunde betrekkelijk, en voor het grootlle gedeelte uit het Latijn vertaald.
Verre de meeste zijn tot hiertoe alleen in handfchrift aanwezig. Een
oer voornaamlle flechts, (om van kleinere finkken niet te gewagen)
zijn Spi~geJ IIistorieei namelijk, de gefchiedenis der wereld van de
fchepping af tot het jaar u54 bevattende, is, voor zoo verre het
nog voor handen is, in 3 deelen in 8° in het licht gegeven. De
poor/'ede, voor het 1 fie deel geplaatst, geeft breed er verflag omtrent
de verdiensten van dezen vader onzer taal en dichtkunde, wiens groo·
te omvang van kennis te meer onze verwondering moet op we kken,
omdat hij niet tot den geestelijken {land, toen bij uitfluiting in het bezit van kunde en wetenfchap. maar tot dien der leeken behoorde.
MAFFEr. (FRhNCISKO SCIPIONE MARCHESE) te Peronfi in 1675
geboren. (ludeerde te Parma, en ging in 1698 naar Rome, waar hij
zich op de dichtkunst toelegde, en onder de .drk,adiiirs werd opgeno·
men. Later begaf bij zich in den krij6sdienst, en woonde in den
Spaanfchen fuccesfie-oorlog eenige veldwgtel' in Italië en Duitsen.
land bij; doch zijne zucht voor de wetcnfchappen ricp hem fpoedig naar zijn vaderland terug, alwaar hij een werk fchreef vol gcleerde
l1afporingen omtrent de gebruiken der ouden, a:lI1gaandc het be(1echten
van gefchillcn tusfchen bijzondere pcrfonen, waarin hij aantoonde,
dat het twee-gevecht mct den godsdienst. de gezonde rcde en het
belang van de burgerlijke maatfchappij ten eenemaal f1:rijdig is. Hierna bepaalde hij zijne oplcttendhcid tot het rooneel, hetgeen hij zoo
wel door eene verzamcling der beste ltaliaanfche blij- en treurfpelen
(Teatro ltalirlllo. in 1723 in 3 deelen) , als door zijne M!rop4 verrijkte. Zijn rocm werd algemeen erkend , toen bij in 1732 naar
Frankrijk vertrok. Hier vcrtoefde hij 4 jaar; bezocht vervolgens
Engeland en Ho/lalJd; kcerde ovcr {fTemen naar Italië terug, en
fiierf aldaar in J755 in zijnc gehoonellad f/erolla, die uit erkentenis voor hem eene eerzuil oprigtte_ Onder zijne talrijke fchriften
zijn de volgende de voornaamlle : Rill)! e proJe. Venefie 1719; Ie
St:ienza cavel/cresea; 1I1eropt; Istoria diplomatica; Degti Anjileatrl
e fillgolarmente dei VeroneJe; 1I1t1ulJl1Z VeronenJe; Verona illustrata,

en mecr andcre, inzonderheid ovcr zijne gcboortellad. In 179° verfchecn in l'"ene/iiJ cenc uitgavc zijncr gezamenlijke werken in 13
declen in 80.
MAGELLAN_ (FERNANDO) Eigenlijk JVfAGnA~NS; een bero~md Portugeesch zeereiziger, dic zich ten aanzien der aardriJkskundc zeer verdienstelijk hceft gemaakt_ Hij had den koning van
Portugill, E,\JAi'\urr., gewigtige diensten bewezen; doch deze hem
de daarvoor verzochte belooning weigerende, verliet hij zijn vader.
l:lIld, cn buod K.\RlL V van Spl1/lje zijne dienstcn ann, die hem
C c 4S
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toevertrouwde, wnarmede hij in Oog-stln. 1519 uit Scvilfa
vertrok, om Westwa:ms Iln~r de l\lo1ukfche eilanden te fieven en.
In Louwlll. van het volgende jn?r bereikte hij den brceden mond
van de rivier La Pla/a, en liep in WijnlJl. in e211e met !1eile rotfen omringde zee-engte binnen, waarvan d~ mond ee!l uur breed W~,S, en
welke hij, naar zijnen n~am, de Jllagd!r/;,fçl;c ;:;cc;}lIgte, of )lraat,
noemde. IIi.i f1eyende hierop OlTItre!lt 50 uur verder, wanneer hij
eene andere, grootere zee engte in Let het gezigt kreeg, we:ke in
dè Zuidzee, die hij den )lUim OCMfJT] noemt, uitliep, en waaraan
hij den naam van Portllgejè'le Jalon g~f. Eilldelijk kwam hij met de
hem nog overgeblevene 3 fchepcn aan de Diefs-cilandCiJ, en beo
gaf zich van daar ook nanr de P/zi!iPPi.jll[che, welke hij, in naam
des konings van Spallje, in bezit llalll; doch wa~,rbij hij, iJl
.Grasm. 1521, in een gevecht fneuvclde. Dc nog overgeblevene man_
fchap van twee fchepen vervolgde den togt, en kwam tot ,'erbazing
der Portugezen, welke van dien kallt geene Spanjaards verwachtten,
aan de Molukken. Een fchip met 18 man was alles, dat van deze
gevaarlijke reis, in Herfstm. 15!2l!, in de haven van St. Llicar terug kwam. Deze togt was de eerf1e rondom de geheele wereld, die
naderhand ook door DRMiE en CAVEi'DISCIl ondernomen werd.
Volgens berigt van NICOLA ANTONIO bevond zich het reisboek van
MAGELLAN in handen van zekeren ANTONIO lVIORENO; wordende
hiervan een uittrekCel in de verzameling van NJ\l\!UslO gevonden.
Eerst in 1800 is de volledige reisbefchrijving van l\:IAGELLAN, door
den abt AlIlORETTI, te lYIilafl/l in het licht gegeven.
MAGGIOLATE. Was eene foort van gezang, niet alleen in Italië, maar ook in andere landen van Europa, in gebruik, dat in de
eerf1e dagen van l31oeim. door minnaars, die ter viering der wederge.
keerde Lente, onder de venfl:ers van de woningen hunner geliefden,
met bloemen en loof verlierde boomen plantten, al t.Janfcnuc en
fpringende gezongen werd.
MAGI. Dit waren bij de Perzen, hetgeen de Draminen bij de [11ditmen zijn. Zij waren oorfpronkdijk de priesterkaste bij de Mtdór$,
en daarbij hcn de kennis van vele zaken, gelijk mede het geheele
be [luur van den godsdienst beruste, zoo waren zij bij de Jlcdijèhe
koningen in hoog aanzielJ. Toen Cmu het Jllcdifc/lc rijk te onder_
bragt, wisten zij zich niet alleen n~~nde te houden, maar werden door
dezen veroveraar gebruikt, om hem en zijn nog onbeichaatl! volk,
omtrent vele zaken, te onderrig-ten, waardoor zij aan het hof van
de Perzi/è:ie koningen ecne eerf1c rol fpeelden, tot dat zjj, na den
dood van KA~lBYSLS, zich meester van den troon hebbcl:de gcmzakt ,
(en einde de lJfcdlfche heerfchappij te hcrf1ellen, door de zamenfpan.
lling van ecnif(e Perzifche srooten en de aanfl:('Iling van D.\RIVS,
zoon vaR H\'ST.~SPES, rMt flechts werden gcfilllikt, maar grootcndeels \litgerooid. (Zie verder he! nrtikcl ZOROASTER.)
MAGIE. (Zie: TOOVERKllNST.)
M.\·
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MAGISTER. Eene wn3rdighcid,
wn3rdigbeid, of titel, welke door de wijsfalulteit, na voorafgaand onderzoek in de algemccne,
algemeene , inzongcerige fallliteit,
geerige
nat\lllf- en
gefchicdkundige wewcderheid wijsgcerigc,
wijsgecrige, lettcr.,
letter., wis-, namllrcn gefchiedkundige
cellt' n~dcre
chappen, verlcend
verleend wordt. Olldcr
Ouder eene
n1dcre bepaling vindt men
ten 1fehappcn,
Romeinen, als eenen
eCllcll eertitel
ccrtitel,, (b. v. llJagis/er
J1Jagister
dit woord recds
reeds bij de ROIIICitleJJ,
equituIJI); doch de tegcl1woordigc
gewonc betcekel:is
equÎtlllJl);
tegenwoordige gewone
beteekenis van lJetzelve
hetzelve
m(!n in de oudfl:e
oudil:e tijden van de oprigting"
oprigting der univcruteiten
univerfiteiten zoemoet m?n
kcn.
fe holen bepaalde
bcpaalde zich de kring van
ken. Op de vroegfle Hooge fc
be!:cnde zeven vrije
werkzaamheid alleen tot de reeds voorheen be!:ellde
kunsten, en noemde men derzelver
derzelv~r leeraars
keraars artistell
ar/istclJ (kunstenaars),
en hen, die, na het volbrengen van den loop hunner !ludien
il:udien,, wegens
en bekwaamheid openlijke onderrcheiding
onderfc!Jeiding verdieilden,
hunne vlijt cn
verdienden,
en reeds den graad van Baccaiflurel/s
Baccaifl!Jrel/S verkregen hadden,
h3dden, 1I1agistros
lIfagistros
artium , dat is: leeraar of mcester
wanrmede naartiull1
meester der vrije kunsten, waarmede
derhand nog den titel van Dokter in de wijsbegeerte vel bonden
werd.
MAGISTER EQUITUl\1.
EQUITUlVI. Zoo
ZOO noemde men bij de RomeiflCII
RomeiuCtl den
bevelhebber over de ruiterij. Hij behoorde tot de hoogere buitengewone magiflra:tts-pcrfonen;
magillraats-perfonen; werd door dcn
den dictator, onmiddellijk
l1a zijne verkiezing, aangeileld;
aangeil:eld; voerde naast
n:t2st dezen het hoog!le
hooglle bevel
(la
over het leger; droeg bijna dezelfde eerteekens, en mogt, zelfs
binnen de Had, een paard beklimmen.
MAGNATEN. Onder dit basterd LatijnfclJe
LatijnCclJe woord vcrflaat
verfla:tt men
IIoagar)'e, am
a~nzieI!lijke
in Polen, en ook nog tegenlVoordig
tegenwoordig in lloilgar)'e,
zienlijke
rijks!1enden,
1laatsbenllur dec
deelI nemen. In !Jet
laat.
rijksflenden, welke aan
Mn het Ilnatsbel1.11llr
het laatveril:aat men onder deze benaming niet de rijks
il:en.
rijksilen.
fie rijk, echter, ver!laat
den, maar
ma3r alleen de rijksbaronllcn.
rijksbaronncn.
MAGNEET, (De) of Jllogllctifclze
JIlag/lcti[che 1.fZi'rJlecll,
lJZC'rJleell, is een ijzer-erts, die
ff/érchotu;"ien, in NCJllyorrr,
N('wyork, en
voornamelijk in den Magnetellberg
Magnetcnberg in lf/érchoturiC1?,
Spitzenbcr;:; aan
a:m den 1Iart;:;,
Hartz, alsmede in
ilJ alle rijke ijzermijnen,
zelfs in den Spitzcnberg
gevonden wordt. Hij heeft de kleur van ijzer, komt meestal ongevormd, deels echter ook in kleine kristallen,
krist~I1en, als dubbelde vierzijdinage piramiden voor; is hard, bros, en door twee merkwaardige, na.
wurlijke eigenfchappen
eigenfc!Jappen bijzonder kenba3r,
kenbaar, namelijk: dat deze fieen
tuurlijke
f1and geplaatst zijnde, zich
het ijzer aantrekt, en, in cenen vrijen fiand
tIaar de wereld-polen rigt of keert, en ook beiderlei poolkrachten
poolkrachtell
lJaar
aan het ijzer zelven mededeelt. Deszelfs ijzer-gehalte is ongelijk,
bedra~gt fomtijds 80 ten honderd. Deze erts, of !leen,
il:een, noemt
en bedra::gt
men natutlr/ijken
nattlur/i.iken lIiagneet,
JllagiJeet, in onderfcheiding van dien, welke door
de kunst, dat is: door mededeeling of opwekking der magnetirche
magnetiCche
kracht in ijzer of !laai,
fbal, wordt voortgebragt.
voorrgebragt. lIet
IIct ijzer niet alleen, zoo
als men tot hieno:!
hiertoe gemeend heeCt.
heeft, mnar
h~t zuiver!lc
zuiveril:e Kobaltmaal' ook het
metaal wordt door den l\lngneet
Magneet aangetrol.ken:
aangetroI.ken: ja zelfs weet men,
Ko:)alt Wcd2rOlJl
wederom dcn
den lUagnect
Magneet aantrekt, en zelve magnetisch
dat de KO:lalt
VoortS omdektc
omoekte A. v.
Ameri.
wordt. Voorts
V. IItJ;lTLlOLDl",
BlJ:lJIlOLD1', reeds voor zijne Amcri.
kafehc reis, e:::ncn
cellen bergtop
bcrgtop nn Scrpcntijn!h:cn
kaCchc
Sl'rpcmijn!l:een in den
dcn Opperpal/z,
Opperpaltz, die
cc.
C c 5
cc-
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eene fierke magnctifcha
magnctircha kracht verraande, C!l op zijne reize in
Zuid-/ll11erikfJ, Ol' den C/limborasfo, een' Porphyr van eene gelijke

eigenfchap. Beid\! !l:een[oorren trekken wel geen ijzer aan;
eigenfchnp.
nan; maar ver·
toonen de poolkraeheen, of neiging, om zich met het eene einde
naar het Noorden, en met het andere naar het Zuiden te rigten.
Gewoonlijk omdekc men aan alle Magneten twee regt tegen elovergei1clde punten, waar de a:merckkingskracht het (Ierkst
kander overge!l:clde
fchijnt te werken, en die men Palm v~n den Magnecc
Magneet noemt; wordende
de neiging, 0111 zich met de polen naar het Zuiden of Noorden te
rigten, Poo/kracht geheeten. De naar het Zuiden gekeerde punt
draagt dea naam van Znid-, de naar het Noorden gerigte dien van
Noord-pool, en de regte linie van het eene tot het andere noemt metl
de fiS van den Magneet. Somtijds vindt men onder de natuurlijke
Magneten eenen, die meer dan twee tcgenovergcflelde polen heeft.
Zoodanig eene [chijm uit meerdere in elkander gegroeide !\1agneten te
beftaan
be!l:aan,, en heet een zaIllC1Jgeftc!de, of tJlloma/ij'·,'Ie. De Magneet
nadert niet alleen, op zekeren aflland, het ijzer, maar ho~dt het
ook met eene aanmerkelijke kracht vast; tCr\vijl hij, naar mate zUn
vermogen nerker is, ook op eenen grooteren antand werkt, en er
vercischt wordt, om denzelven van het ijzer
tevens meerder kracht vereischt
Ccheiden. Volgens l\TUSSGIIENDROF.K
weder af te [cheiden.
l\TUSSGHENDROF.K wordt week, zui·
ver ijzer het [tcrkst; doch hard ijzer en ijzer.erts het zwakst aange·
trokken. Is het ijzer met
mct andere norren vermcn!('d,
vermen!('d, of verkalkt,
dan is de aantrekkingskracht omtrent hetzelve altijd minder. Ver.
magnetiCche aantrekking
fcheidene natuurkundigen, die den graad der magnetirche
bc';ondcn, dat de aantrekkende kracht
hebben getracht te bepalen, be';ondcn,
van ieder afzonderlUI;: dedtjc \'an d'~n l\lagneet rC;j,Cerceks
rC;j,ferceks als Zijll
afrtat;d
affcat;d van het middelpunt, en olTIsc;(ecrd,
olTIs-c;(ecrd, als het vier!;ant getal van
den afCtand
affcand van het aangetrokkcn
aangetrokken pl1m, in verholIdin;; [caat;
naat; tcrwUI
terwUI
SAUSSURE ontdekt heeft, dat de I;:r.lcht
I;: r c1cht V1n dca ;\Iagncet,
;\Iagnccc, aan ver.
fcheidene plaaeCen
plaaeren der a~rde, n~n verandering ondcrwo,'pctl is.
Men kan de kracht
kracÏJt van den i\'[a:;necr
i\'[a:;neet verfterke!t, wanlleer men de
zijden, waar zich d2 poolpunten
poolpullten bevinden. giad IEj?t, e:l m~[ dund,~ gedaante van ce!]
ne ijzeren plaatjes, die in dtkkere ebden, in de
voet, uitloopen, naauwkeurig belegt. Deze belcgfels,
bclcgfels, het armerm
of wapelJm val} den Magneet genoemd, trekken het ijzer veel [terker
[eerker
aan, dan de bloote l\I:1~ncet
heh.
l\Ia~neet zelf, en men mcem
mce!l[ bC\'O:ldcll
bC\'O:ldcIJ te heb.
ben, dar
dat een op die manier gewapcnde 16 tOt
tot 4:>, jel z,.:-!fs 320 tmal
meer gewigt draagt, dan een ongewapende l\1ag'lect. Kleur, gedaante, hardheid, zoo als ook grootte of zwa:u:e,
zwa:u:c, hehhen geenen in.
vloed op zijnc
zijne kracht; want niet zelden bezit ecn
CCI1 klein nuk, uit ee!)
grooter gefiledcn,
ge[iledcn, mcer
meer vermo:~('n,
vermo:~el1, dan voorheen he t geheel. De
werking' \'an d::,n J\bgllcct
J\bgnect op her
het ijzer wordt door ecn, zich tHS.
fcllen beiden bevindend, ligch~a:n niet vcrhinderd; alken moet her
het
laatrte voor de MagllcciCche
laatfte
Magnccifche kracht niet ongevoelig ZUil. Opmcrkc.
lijk is het, dat mca de
dc kr;lcllt van den
d~ll Magneet v.:rme~rderen kail,
door
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èoor er, tot zeokeren trap, meer cn meer gewigt aan te hnngcn ; terwijl hiJ, integendeel, zijn vermogen verliest, wanneer men hem wer.
keloos of in rust laat. Ook verliest hij zijnc kracht door glocijcn.
de hitte of felle koude; door hem dikwijls te lati.:n vallen, en door
11et Oaan op f1:eenen; gelijk ook de roest, de blikCem en elektricIteit voor zijne kracht zeer Iladeelig zijn.
Ten aanzien zijner poo/kracht Icvert hij geene mindere merkwa:trdige, en tevens r:mdzelachtige, verCchijnCels op. Wanneer men cen' f1:alen,
op een punt vrij en bewegelijk rustende, magneetnaald, ::al1 welker
beide punten zich de polen bevindcn, tegen de pool van eenen MagDeet houdt, dan wordt oe punt der naald door de eene pool aangetrok.
ken~ door de andere afgel1ooten. De elkander aantrekkcnde polen
noemt men vriendfchappelifke, de zich aff1:ootende vi.frl1ldelij'ke; Noord.
en Zuidpool ongelijknamige; doch Noord- en Noord, zoo als ook
Zuid- en Zuid-, ge/y"knamige polen. Het amooten van den Magnect
kan men in aantrekken verandcren, wannecr een zeer f1:erke zoo na·
bij eenen zeer zwakken gebmgt wordt, dat de Zllidelijke poolkracht
door 0 in de Noordelijke overgaat, waaruit men, met eenige waarfchijnliJkheid, tot twee verCchillende magnetiCche Hoffen heeft befloten, waarvan de eene de kracht der andere verzwakt,
vcrzwakt , en die zich
beiden, over het algemeen, even zoo verhouden, als de fiellige
en ontkennende elektriciteit. Men noemt ook, in de daad, de l'~oor
delijke poolkracht pofi/ij (f1:cllig) en de Zuidelijke 1JI:go/J[ (ontkennend); alhoewel tuslèhen de natuur der maglletiCche- en elelmike
flof een aanmerkelijk verCchil plaats heeft. In de onderf1:elling van
twee magnetifche
M. de anmagnctifche f1:offen , duidt men de eene door
dere door - M. aan; de eerfle is de Noordelijke, en de laatfle de
Zuidelijke pool. Wanneer wij IlU onze narde nIs eellen
cellen IVla;;neet be.
beo
fchouwen, die zich in de Zuidelijke deelen als
nIs + l\T., doch in de
Noordelijke als - M. vercoo11t,
rigting van
vertOO11t, dan kan men hieruit de rigtinE;
den Magneet lJ,lar het Noorden en Zuiden bepalen.
bepalcn.
Eene andere, in het oogloopende , eigcnfchap
eigenfchap van den Magneet is
deze: dat hij zijn vermogen nan het ijzer mededeelc, waardoor
w:tardoor de
kunstmatige Magneten ontfiaan, zondcr daardoor iets van zijne
kracht te verliezen. Wanneer men een f1:ukje f1:aal of ijzer eencn tijd
lang aan eellen Magneet gehangen, of hetzelve er (Jechts mede befireken heeft, dan wordt hetzelve m~g!letisch, en trekt ander ijzer
aan. Ie(~cr pool vall den l\Iagncet
Magncet werkt op het ijzer reeds op zc.
keren amand. De ruimte, waartoe zich deze werking bep:Jalt,
bepaalt, no~mt
men mtlgnetifchen werk. of dampkring, en bij deze werking heert
dezelfde werking plaats, als bij de elektriciteit. Ieder magnetiCche
pool zoekt in dat ijzer, of ijzerhoudend Iigchaam, dat in haren
werkkring komt, eene, nan haar tcgenovergeflelde, magnctirche
magnerirche
kracht te verwekken, waaruit dan de wct volgt: ongelijknamige po"
len van den lHaglleet trekken elkander aan; terwijl gelijknamige zich
ficrker en duurzamer kracht aan het
llmooten. M(ln kan eene
eellC nog fierker
ij-

+
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ijzer mededeelen, door het met den Magneet te firijken. Dit ge-.
fchiedt of door de eenvoudige fireek, wanneer men de fiaaf van
het midden naar de eene zijde met de eene, en met de andere pool
vao den Magneet naar de andere zijde, in een<:rlei rigcing, meermalen firijkt; of door de dubbelde l1:reek, wanneer men den gewapenden Magneet met zijne beide polen over langs pl~atst; alzoo herhaalde malen van het eene nanr het andere einde firijkt, en hem ten Jaatfte weder van het midden van de ftaaf wegneemt. Dit, en andere
opmerkelijke verfchijnJels, verklaart men uit de Weëten van de verdeeling der magnetifche f1:of, op gelijke wijze als van die der elektriciteit. Doch .ook zonder mededeeling of opwekking der magnetifche
kracnt kan men dezelve aan ijzer of l1:aal bijzetten, door het loodtegt,
of nog beter in den magnetifchen meridia:m, tegen den horizon onder
een en hoek te plamCen, dien de neiging der m:lgnee~llaald aanwijst.
Ondertusfchen duurt de magnetiCche kracht tlechts zoo lang, als men
het ijzer of fiaal in geene horizontale ligging brengt. Eene ijzeren
fiaaf wordt gemagnetiièerd, wanneer men die loodrc;t in de eene band
boudt, en met de andere, door middel van eencn lmller of tleutel,
in de lengte benedenwaarts, zachtjes :l:mtlaat: het onderlle einde
wordt dan de Noord- en het bovenlle de Zl1idpool; doch keert men
de ftaaf om, dan veranderen de polen. Door het fla:ln met l)ameis,
door vijlen, boren, en over het algemeen' do.or alle verrigtingen ~
welke met wrijving gepaard gaan. kan 111 en aan het iJzer. insgelijks,
eene magnetirche kracIlt mededeelen, en ook gegloeid ijzer, in water bekoeld, vertoont poolkracllt: alle welke ver[chijnrc;!!s. gezame[}.o
lijk, tle!fPo/felijk JJfagnctislJltJs, (magneetkracht). in tegenoverCtellijlg
van het tlierlijke (zie aldaar) genoemd worden.
MAGNEETNAALD. Is die llaaldvormige ftn!e plaat in het
kompas, aan welke magnetirche kracht is medegedeeld. (J11en ver.
gelijke KOMPAS en MAGNEET.) Men verkiest daartoe het fijnfte en beste ftaal, of liefst het Engelfche fcnal-blik; vermijdc daarbij
alle uitCteekfels en onregelmatige verfierfels • omdat de polen anders
niet altijd naauwkeurig in de as vallen. en geefc aan de pijlvormige
gedaante de voorkeur, omdat zij, bU gelijke lengte, dikte en gewigt. een grooter magnetisch vermogen bezit, dan de gewone vorm
van eenen parallelboog. De gewone lengte eener naald bU zee-kom~
pasfen is van 4 tot 5 duim; doch maakt men ook langere. Behalve
door de beide [ootten van befirijken, kan men aan de Magneetna:tlden ook door wapening (Zie: MAGNEET) de magnetilèhe kracht
mededeelen; doch is ieder naald flechts voor eenen bepaalden graad
derzelve vatbaar, welke niet kan overfchreden worden. Veel komt
op de geheel horizontale en volkomen vrije ligging der naald aan. Volgens CAVALLO hangt men dezelve daartoe aan een fijn paardenhaar;
doch BENNET geeft aan eenen draad uit het web van een e kruisfpin
de voorkeur. O.ok heeft men opgemerkt, dat koude, hitte, blikfem,
en .over het algemeen de elektriciteit van den dampkring, en het Noor.
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der licht op de M:tgneetnaald invl"ecl hebben; doch heeft de ber113altle ervaring, bij het gebruik van het kompas, geleerd, dat, wan..
neer alle deze omfialldigheden volfirekt geene pinats hebben, de al..
gemecne regd, dat zich de Magneetnaald altijd naar de polen der
aarde rigt, aan groote uitzonderingen onderhevig is. Bij bet rond.
zeilen der aarde .ontmoet men vele plan.iCn, wanr de naald deze rigring niet. meer naauwkeurig volgt, maar merkelijk naar beide zijden
afwijl\[; welk merkwaardig verfchijnfel onder den naam van afwijking, of dec/iuntie, bekend is. Zij is eigenlijk de hoek, wel kei!
de rigting van dit werktuig met de mid(~aglinie eener pbus maakt,
wanneer de middellinie van het kompas naauwkeutig over den meritlia:m van hetzelve fiaat. Deze afwijking is nu eens Oostelijk, dnn
Westelijk, nu eens meer dan eens mioder; doch heeft in de meeste
gevallen plr.ats; en men beeft reeds' zulk een groot a3llCal waarne.
mingen omtrènt dezelve gedaan, dat men er afwijkingskaarten van
vervaardigt! heeft, die ecbter flechls voor eenigen lijd bruikbaar
ziJn, vermits het gebleken is, dat de afwijking op een en dezelfde
plaats vernnderc. Zoo beeft men op de fierrenwacht van de keizer_
lijke akademie der wetenfchappen te Petcrsbllrg waargenomen, dat
de Westelijke afwijking in J 806, - 7° 52', en in J 817, den 17 van
Zomermaand, - 7° 16' bedroeg, zoodat de afwijking, in dit tUdvak
van I J jaar, jaarlijks bijna 3 minuten is afgenomen. (Zie yerde,·
AFWUKING.) Zeer waarfchijnlijk heeft de afwisfeling van warmte
en k01lde, en inzonderheid de elektriciteit, hierop invloed.
Een :Jnt!er zonderling verfchij;lfcI bU de Magneetnaald i:; hare neiging of il1clinatie, welke da::ruit blijkt, dat het eene pUilt, bij een
volkomen evemvigt der naald, zich naar den horizon neigt. Men ontdekt dezel"è a~n de meeste pln"tfen der aarde; doch niet overal ol'
gelUke wijze, en in eenen gelijken hoek, en bedient zich van een
Neigings-kompm, om haar waar ~e nemen. In het grootfie gedeelte
van het Noordelijk halfrond onzer aarde is het de Noordpool der
Magneetnaald, ~ie uaar den horizon neigt: deze neiging, waarbij ziclt
de ZUidpool opligt, wordt de Noordelijke genoemd, en neemt met
de aannadering van de pool toe. In het Zuidelijk halfrond, integen"
deel, ligt de Noordpool der naald zich op; terwijl de Zuidpool naar
den horizon helt: deze Ileiging wordt de Zuidelijke geheeten, en
neemt insgelijks toe, hoc meer men de Zuidpool nadert. Er zijn
plaatfen op de aarde, waar de Magneetnaald volftrekt niet naar be.
neden helt: deze liggen wel niet, zoo als men uit het tOt hiertoe ge!!egde welligt zoude befluiten, onder den aequ%r, maar evenwel
in deszelfs nabijheid. Deze neiging van de Magneetnaald is evenzeer aan verandering onderworpen, alhoewel niet in dien graad als hare afwijking. De reden van de neiging der Magneetnallid leiden de
natuurkundigen af uit de magnetifche kracht der aarde; doch die
harer veranderlijkheid fc brij ft men daaraan toe, dat de magnetifche
pool der aarde zich van tUd tot tijd verplaatst, hetgeen ook uit de
afwijking der Magneetnaald fcbijnt te blijken.
MAG.
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bellempelt, is eigenlijk de ollvolkomene kooljlofzul'e MagntJiIl, ba ..
fiaande in Magner.a, ten deele met koolllofzure of vaste lucht ver..
zadigd. Dit zout is een wit zeer ligt poeder, komt ech,er ook wel
in zachte vierkante fiukken voor. Het is bijna zonder reuk of
[maak, volkomen onoplosbaar in zouten; doch daarentegen wel in
de zuren, waarbij dan eene levendige opbruifing plaats heeft, Men
vindt het in de NatutIr in fommigc [uorten van fieenen, vooral in
den fcrpellCijnfieen, in de pis- en blaasflcenen van grasetende dieren,
enz. lIet wordt echter voornamelijk uit het water van zekere bron
in Engeland, waarin zwavelzure Magner.a, of bitterzout is, en uit
de moerloog der zoutziederijen, met de zoutzure Magner.a, bereidt.
Van deze moet men wel onderfcheiden de gebmnde MagIlefia, door
branding van het koolllofzuur ontdaan. Dit is eigenlijk de zuivere
Magnefia , of talktiarde, ook wel biltemarde genoemd; een aardnchtig alkali, hetwelk op het uiterlijk voorkomen weinig van de
kooHlofzure Magnefia verfchilt; doch eenigen, flaauw ziltigen fmaak
heeft, ecnigzills oplosbaar is in water, zonder opbrnifing door de
zuren wordt opgenomen, en het kurkuma-papi er bruin klemt. Het is
op zich zelven in onze heviglte vuren, ollCmeltbaar. De Magnefia is
een ware metaalkallt, of zuurflofmetaal; befiaande uit zuurfiof, en
een bijzonder halfmetaal , hetwelk talkmetaal of 111tJglll'fiUIn genoemd
wordt, doch rot dus verre nog niet volkomen is afl{efcheiden. Bei.
de worden in de genceskunst als zuurcemperendc middelen en toe
ondcrfcheidcne anderc einden gebrnikt.
In de oude amlrijkskunde is Blt1gnefia dc naam van cen landîchap
in T,bfalië; voorts van eene provincie en fiad in 1I1acedO/lië, eU
vaU mcer andere ll:eden; bij voorb. in Klein-Azië, en wel MalJl1cJia
aan den SfpP/OIl in Lj'dië; eene belangrijke koopllad, waar ANTIOCHUS de groote. 190 ja~r voor onze tijdrekening', door de Scipionel1
geOagen werd; cu eindelijk lIftlgllejta aan de lJlacnnder in .Joltië,
waar THE.~\lSTOCLES l1ierf.
MAGNE.TIS:'.'1U·S, (DIERLIJK) ook Levens.l1uzgne#smus, of,
naar deszelfs uitvinder. !\1ES;ltER, lIfesmerisl11t1s genoemd, is eene
eigenaardige werking van den eenen mensch op den anderen, door
middel van kunstmatige bebantleling (mallipllltitie) , aanrakingen en
andere verrigtingen. Men is vcelal gewoon, dic werking aan de overdraging van eene fijne. ollzigthare vloeillof toc te fchrijven. Dezelve werkt onmiddellijk en krachtig op het zcnuwgellel en levensbeginrei van den mens eh , en brengt onderfcheidene verfchijnfels voort.
Volgcns deze veronderllelling bezit: I. ieder dierlijk ligchaam eene
zekere hoeveelheid van magnetifche vloeillof ; 2. is deze, niet ligchamelijke fiof, (men kan ze met de elektrieke vergelijken), voor
eene ophooping en ovcrllrooming van het eene Iigchaam in het andere vatbaar; 3. zijn de zenuwen de dragers dezer fiof; 4) heeft
het menCchelijk ligchaam, ten aanzien derzelve , zijne aantrekkings-
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en amoOtpunten, of, met andere woorden, zijne polen; 5. kan deze vloeifiof insgelijks in onbewerktuigde Iigchnmen overfiroomen, elt
zich ophoopell; 6. behoeven beide IigclJ:lmell, gedurende hare over.
draging , zich niet onmiddellijk te raken, alzoo dit reeds op eenen
affiand mogelijk is; en eindelijk 7. worden door deze overdraging
niet alle ligchamen even zeer aangedllan; terwijl de vatbaarheid daarroe eene ongefieldheid der zenuwen onderfielt 1 waaruit de groote werking van dit middel te~en zenuwziekten geboren wordt.
De overdraging der fiof, Gf het llIflgneli[eren, wordt of eenvou. dig door den magnetifeur alleen bewerkt, of zij is za:ncngefield, en
gefchiedt in vereenigirg met andere hulpmiddelen. Tot de eenvoudige behoort he~ aanblazen (odfpirerC/l) van den kranken, die tegen
over den geneesheer zit, en met hem daardoor in een magnetisch
verband fiaat; verders behooren hiertoe de verfchilIende bewegingen
en verrigtingen met de handen, die alle berekend zijn, om het over1l:roomen der vloeifiof te bevorderen, en in een Itrijken befiaan, hetwelk altijd in dezelfde rigting gefchicdt, en waarbij de Ilrijkendc
band, tcn einde hare werking door eene tegengellelde fireek niet
verhinderd worde, in eenen naar buiten loopendell boog naar hare
vorige plaats terugkeert. Het f1:rijken gefchiedt met de vlakke hand.
de toppen van de vingers, de kam van de hand, wijduitna:tnde, of
in een pUilt vercenigde, vingers, of met de pUilt van den uitgeftrekten duim van éélle, of "an beide handen. Deze laatfi:e hel:andeling
is, benevens de aanblazing, de kmchtigfte, zelfs wanneer ze lliet
door werkelijke aanraking of drukking, maar op eenen affc:md van den
kranken, volbrngc wordt. .Behalve door deze onderfchcidene behan.
delingen. geCchiedt het magnetiferen ook nog door eene eigene beweging der vingers, welke het beCprengell (fpaqrcrm, bij de Fran..
fehen c!Jl1rger) genoemd wordt; door het zamendrukken (comprime_
relJ), en eindelijk door het aanwaaijen, of blazen (het algemeene
co/meren, of l'cnlileren). Alle deze onderfcheidene manieren van
behandeling hebben hunne verfchilIende uicwerkfels, en worden, naar
bep:mlde kenmerken. door den magnetifeur in vereeniging met elkander. of ieder :lfzonderlijk, aangewend, nanr mate de omftandig.
heden, de gevoeligheid van den I;r:mken, en de bijkomende toevallen dit vorderen. - De znmengertelde magnetiCche hehandeling bedient zich van zekere middelen, die of de wer!;ing van het dierlijk
MaglletÎslntls verfcerken , of zelve magnetisch worden, en de manipulatie min of meer vervangen. Onder de ~rfce behooren vornamelijk de conductors Ojzeren fcnven van omtrent 8 duim lang en
i duim in middellijn}, waarvan de magnetifeur het eene einde :JanV:Jt. en met het andere den gemagnetireerden aanraakt; het magnetisch lfolatoriutll. hetwelk naar dezelfde regels gebouwd wordt, al,
het elelaricke (de elektriciteit wordt zelfs onder het magnetiferen
als een verfcerkend middel gebrnikt), en eindelijk den fpiegel en de
punt opgemuzijk. De gedane waarneming, hiervoor onder bet
ge-
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geven, beeft tot het aanwenden van hulpmiddelen. als: ijzer, glas,
Water en boom en , gelegenheid gegeven. Men deelt aan dezelve
magneti[che vloeirtof mede, die daarin zoo lang opgehoopt blijft,
tot dat zij, door de verwam[chap met andere ligchamen, aan hun weder ontnomen wordt.
Wat nu de ver[chijnrels betreft, welke het Jllagnctis111t1S in een Ie.
vend Iigchaam, en bepaaldelijk in den mensch, te weeg brengr, zoo
weet men tot hiertoe door ondervinding, proeven en onverdachte
berigren der aanzienlijk[re geneesheeren, daaromtrent het volgende:
de algel11eene werkingen van het lV/agnetismus zijn bijna altijd opwekking der levenswerkzaamheid in alle deelen van het ligchaam,
vooral in het zenuwgeftel van den onderbuik. Perron en , die zich
ten uiter[te zwak bevonden, werden door het MagnetismtlS weder
opgerigr. De polsflag en ademhaling worden door hetzelve ver.
haast, het ligehaam verkrijgt meer warmte en roodheid van kleur,
het natuurlijk gevoel wordt Cterker; terwijl alle de verrigtingen van
het werktuigelijk ge[tel, inzonderheid die van den onderbuik, daar.
door bevorderd worden: buitengemeen wordt de gebrekkige en ongelijkmatige werking der zenuwen er door herCteld, en binnen hare
natllurlijke grenzen te rug gebragt ; kramp- en andere pijnen worden
geleenigd, en de levenswerkzaamheid wordt regelmatiger verdeeld. De bijzol1dere werkingen van het Magtletismus verwonen zich niee
noodzakelijk b~j iederen kranken; maar alleen bij velen naar hunne
ver[chillende vatbaarheid voor hetzelve, hunne ziels- of ligchaamsge.
fteldheid, naar bepaalde graden cn zekere tijdperken. Deze werkingen, echter, zijn zeer menigvuldig, en brengen fom tijds verfchljn_
{èls voort, die onze verbazing ten top voeren. G~lELJN, WIENHOLD en later KLUGE hebben, om deze werkingen beter te onderfchciden, zes vcr[chillende graden van magneti[chen toe[tand vastgefteld. Zij zijn deze:
In den eerJlm graad, in dien van wakcn, blijvcn de zintuigen op
hunne gewone wijze werkcn, en de kranke gevoelt zijne zenuwen
min of meer aangedaan. lil den rw'edell graad wordt de werkin~
der zinnen gedeeltelijk onderdrukt, inzonderheid het gezigt. hetwelk men den Itall'ei) flaa/" of de olll'o/kOI1J('II crifrs ,noemt. De
kranke gevoelt eene onwillekeurigc neiging, om zijne oogen te fluiten, en kan die, gedurende de magl1etirche werldag, nièt wcer opeDen, of[choon zich [om tijds een helder [chijnfel voor dezelve vertoont: zijne warmte neemt meer toe, en verfpre:idt zich, volgens
zijn eigen gevoel, uit de maag, als uit een middelpunt, over het
geheele Iigchaam, en hij ontwaart, voor het overige, verfcheidene
zenuwachtige toevallen, inzonderheid in den omtrek van de maag. den dcrden graad, waaraan mcn den naam van 1I1.1gIJet~fchetl .flaa/,
geeft, houdt all;! betrekking der zintuigcn wt de buitenwereld ·geheel
op; de kranke geraakt in eeoen naat van bedwelming, en hoort en
gevoelt niet meer: hij herinnert zich hierbij wel aau zijnen waken-
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den toertand ; doch heeft, na het ontwaken, geene bewustheid vaD
hetgeen hem in zijnen magnetifcheu naap is overgekomen. Onder
de bijzondere verfchijnfels van dezen graad behooren de flaauwten.
rillingen, krnmptrekkingen, en zelfs fomtijds beroerten, enz. - In
den vierden graad, de ,'o/komel1e crifis , of hct cc/Jl'olldig {omnanbulismus , ontwaakt de inwendige bcwustheid van den kranken, onder
eencn volkomencn ftilftand der uiterlijke zintuigen, die hun vermogen aan andere werktuigen fchijncn over te btcn. Hij ziet, maar
niet met zijne oogen, omtrclJt zoo, als mcn de voorwerpen In eenen droom ziet; om welke reden deze graad ook floflpll'ande/en genoemd wordt. De in zich zelven ontwaakte; doch voor het uitwendige nog Ilapende, mensch komt het in het cerst voor, als of hij in
eenen nevel gehuld zij; hij verkrijgt weder zijne vorige bewustheid;
maar zijne betrekking tot de buitenwereld is veranderd, en de uiterlijke zintuigen liomlell in hunne werking geheel op, of treden
onder eene andere gedaante te voorfchijn. Inzonderheid wordt de
omtrek der maag, tegenover de zonnevlecht van het zenuwftelfel, de
verzamelplaats van alle gewaarwordingen dcr zinnen, en voorname.
lijk van het gezige. De {oml1f111btlle ziet en erkent alles, Wat men
hem aan de holte van het hart legt, waarvan men zeer fcerke voorbeelden heeft; en dit waarnemensvermogen kan, door eene verdere
magnetifche behandeling, voor het gezigt van den fomnal1bu/e, nog
hooger gevoerd worden, zoodat zich hetzelve niet alleen meer tot
het gevoel en de holte van het hart, maar tot de geheele
oppervlakte van het ligchaam uitftrekt ; en van hier, dat een flmnanhule, gedurende zijnen magnetifchen flaap, alle hem il1 den weg
ftaande hindernisfen zoo wel weet te ontwijken, dat hij nergens
tegen aan loopt. Hierbij heeft eene volkomene afhankelijkheid van
den magnetifeur plaats, zoodat hij als door dezen fchijm te leven.In den vyfden gtaad van tnagnetifchen toeftand , ze/fbcfcltoUUllng.
helderzien • of clair-voyance, genoemd, verkrijgt de {o111111mhule een
vermogen, om zijnen inwendigen toe1l:and, en dien van den magnetifeur. gelijk ook de met dezen of met hem in verband ftaande per·
fonen, klaar en duidelijk te kunnen befchouwen, en zich met den
magnetifeur d2arover te onderhouden. Hoezeer deze verfchijnfels
worden in twijfel getrokkcn, zijn zij ecl][er, door ollwederlegbare
waarnemingen, bevestigd. - De zesde graad. eindelijk, die van algem6Cne klaarheid (exflafe), is van den vorig en alleen daardoor onderfcheideu, dat de helziende de vatbaarheid verkrijgt, om, met of
zonder hulp van den magnetifeur, zich met afgelegene perfonen in
betrekking te ftellen, en hunnen toeftand te kennen. De kranke geraakt in eene hoogere verbinding met de geheele Natuur; datgeen ,
hetwelk voorheen enkelde inwendige zelfbefchouwing was, 'VOidt nu
door ruimtl! of tijd nict meer bepaald. Op eene ongewone wijze
befchouwt hij het verborgene in het voorledene ; het in zijne kiem
110g liggende toekomstige, e:1 verkrijgt kundfchap van afgelegene
ALGE~I. WOORDE:\'G. IV.
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foncn, die bij voorheen nict kende. Niet echter alle kranken be.
reiken dezen laatfren graad: vele blijven op de lagere trappen feaan;
doch moeten, 0111 dien te bereiken, fpoediger of langzamer, de
laatfte doorloopen.
Alhoewel de opgegevene verfchijnfels werkelijk plaats hebben, en
niet aan de verbeelding noch bedrog zijn LOe te fehrijven, is het
echter nict mogelijk hieromtrent eene voldoen~le verklaring tc ge.
ven, weshalve wij dicgenen onzer lezers, die hieromtrent nader onder.
rigt begeercn, verwijzen tot het leerrijk werk van KLU GE : Yer.
fudz dIJer Dmjlell/lllg des tllli1llaliji:hen lIft1gnetismus, in J 8 J I, te Ber.
/i/n uitgegeven; en mede in het Nederduitsch vertaald; alsmede Bi/.
dragen tot den tcgenwoordigm (laat ~'(m het alliTna/isc/z Magnellsm1l1
in 01lS Yaderlalld, door G. BAImeR , G. WOLTERS en 1). HEN.
IlRIKSZ, 2 ftUkken, CronilJg. 1814-1818.
MAGYAREN. De oorfpronkelijke naam van een zeer oud A.
z:atisch volk, waarvan de tcgenwoordige Hongaren amammen. Hun.
ne Slavifehe naburen nocmdcn hen UiIr;, en hun land heette Ugari.
In of Illgrii!lz, waarvan de cegel1woordige naam van llongarye af.
komstig is. De ,~I{JgyarC1l woonden eerst in het uiterfte Noorden
'Van Azië (het tegenwoordig Siberië), en verfeh enen • nog voor
de hclft der 7de eeuw, in het Zuidclijk gedeelte. in de nabuurfehap
van den Cal/!cafus; doch trokken, op het einde derzelve , mct de
Chazoren uit Azië naar Europa, waar zij ttlsfchen de DIJiepcr en
DOll. in het tegenwoordig gebied van Catllf1rÎlIoslaw, gedurende 263
jaar, onder hunne cigen ftalllhoofden. en volgens hunne eigen gebruiken leefden; doch onder de hooge befcherming der Chazare"
fiondcn. In het jaar 884 werdcn zij, echeer, door de Petfc!Jenegen ver·
dreven, en namen zij de wijk gedeelcelijk naar Perzië, en gedeeltclijk uaar de tegenwoordige bcnedcn-Ukraine en 1I1oldal'iê. Van de
cerfeen maa!u de gefchiedenis verder geen gcwag; maar de batften
benoemdcn ÎlI 890 ARPAD tot hunnen beheerfeher, met het rcgt ecner on!Jepaaldc opvolging voor zijne nakomelillgfehap; doch in 894
werden zij door de vereenigde Petji.·,1enegen en Bulgaren op nicmv
verdrcvcn, en trokken naar Pannonie, waar zij, van eijd tot tijd,
hun gebied zoo aanmerkelijk uitbreidden, dat zij eindelijk, mcer d'm
eens, tot in het hart van Dllirsch/and doordrongen, tot dat zij in
955, door 01'1"0 den Croott!1l zoo nadrukkelijk geflagcn werdcn, dat
zij hct nooit weer waagden', om Duitsch/and te overftroomcn.
MAHOMETI-I (ook MOHAMMED, doch juister MUH,\Ml\1ED,
dat is: de gewenschte, met den bijnaam AnuL CASEM EON An.
IlALLAH) werd waarfc:hijnlijk in het jaar 571 onzer t\jdrekening, te
Mccca in Arabië, uit eene der aanzienlijkUe geflachten, dat der
-'{o,.eishilen, geboren. Zijn vader reeds geUorven zijnde, werd hij
.. erst bij zijnen grootvader MON1'ALLEB, dic bcfchermer der heili!-:e
Kal1ba wal, en na diens dood door zijn vaders broeder, AOUT,\LEll,
opgevoed. De jagt en het vervolgen van wilde dierCll was, in zij.
ue
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fte Jeugd, zijne hoofdbezigheid , waardoor hij in het beh:mdelen der

wapenen, dat hem naderhand zoo zeer te fiade kwam, ~edreven
werd. AnuTALEB en zijne vrouw, zeer voldàan over htmnell neef
zijnde, maar geen groot vermogen bezittende, deden hem op he,
kantoor eener rijk':! weduwe van den emir ABU-Hi\LAT, welke op
Syrië Itandelde. l\1AHOMETH deed nu verfcheidene reizen met k:ulI..
vanen derwaartS, en zelfs nattr Perzië, en was dus in de gelegenheid~
om niet alleen zijn eigen volk, maar ook andere godsdienstige fek ..
ten, te leeren kennen. De genoemde weduwe, CHi\DIS1A geheeten,
geraakte imusfchen op hem verliefd, en het kwam tllsfchen beiden
tot een huwelijk, waardoor hij in het b<1zÎt van een aanzienlijk
vermogen gelleld werd. lVI AHOlltETIJ , die nn eerst ~S jaren oud was,
en wiens ondernemende geest gelladig van fioute plannen zW21lget
ging, hield zich thans met den Heidenfchen land godsdienst bezig f
dien hij met den Joodfchen en Christelijken, van welken hij echter g~
brekkige denkbeelden had, vergeleek, en belloot, om op de puin e
hoopen dezer godsdiel1~ten een nieuw gebouw op te rigten f wa:lrin
hij waarfchijnlijk door Christen-montliken en Joodfche tabijnen ge.
bolpen werd. Niet voor zijn 40lle jaar kwam zijn plan tot rijpheid;
maar ook nu trad hij te Mekka als profeet en herllelIer van een oud
geloof op, dat den bloedigen afgodendienst geheel vernietigde;
doch aan welken, van overoude tijden, fiaatkundige denkbeelden, en
de heerfchappij van dien magtigen fiam der Koreishiten, die, als be.
waarder der heilige /(aaba, (zijnde een zwarte fteen, welke !sMAHEL zou geheiligd hebben, en die het middelpunt der aarde zou
zijn. Naar dezelve werden plegtige optogten gedaan, men bef'chouw.
de ze als het oudlle heiligdom der wereld) federt eeuwen, fchitter.
de, verbonden waren, en welke fiam den bellisf'endften invloed
hàd op de ondernemingen der Arabifche fiammen, die te Kaaba
kwamen.
MAHOMETH, door zijn huwelijk, een der rijklte en vermogendfie
emirs in den fiam van Koreish, te Mekka, geworden zijnde, maak.
te dus in deze llad, in het begin der 7de eeuw, zijne voorgewc!ncle
goddelijke zending het eerst bekend. Hij vond. echter, in den aan.
vang weinige, die hem geloof gaven, en :telfs de regering van Mek.
ka beOoot , om hem te doen vatten; doch dit ontweek hij door de
~lugt in een hol, van waar hij zich naar Patfchreb, federt Medina
genoemd, begaf, waar hij zijne aanhangers, die nu bij duizenden
toenamen, verzamelde, en openlijk voor :tijn voornemen uitkwam f
om het ware geloof, zoo als hij het noemde, door geweld van wa.
penen in te voeren; terwijl hij zijnen oom HAMZA den grootert
flandaard overhandigde. en hem ten oorlog tegen de [{oreishilen af·
zond. Na vele en bloedige gevechten, waarin de godsdienstige dweepzucht zijner aanhangers meestal zegevierde, veroverde hij, in het
jaar 6119, de heilige fiad Mekka; brngt geheel Arnbië en een gedeel.
t~ vau S"ié te onder; dwong de wederfpaullclingen door het zwaard
D d :3
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roe de aanneming V:1I1 hee Islt1mis11Itls (*); hield zijne verkregentr
hecrfchappij mee de grootae dapperheid !laaDde, en !lierf eindelijk
In 632, omtrent hee 6otl:e jaar zijns ouderdoms, te Mekka, waar zijn
graf nog tegenwoordig in eene prachtige moskee gevonden wordt.
Het valt .ten uiterlte moeijclijk den man juist en onpartijdig te be.
eordeelen, die eene, in hare gevolgen zoo rijke, omwen teling te
weeg bragt; want de Mahometanen hebben zijn leven en zijne daden
met eene taIlooze menigte van fabelen doorweven; terwijl de Christelijke fchrijvers der middeleeuwen, en zelfs van later tijd ~ gecne
zwarigheid hebben gemaakt. om een aantal leugenachtige befchuldigingen tegen den gehaanen !lichter van den l\'Iahometaanfchen godsdienst
ln te brengen. Inderdaad, lVIAHOi\lETH was met al die zeldzame be_
kwaamheden, tot de uitvoering van zijn uitgefirekt plall noodig,
volkomen toegerust, en men houdt hem, met de meeste waarfchijn.
Iijkheid. voor eenell godsdienstigcn dweepcr, die werkelijk meende
door de godheid getnfpireerd (e zijn; doch ~ie evenwel daardoor
niet zoo geheel verblind werd, dat hij de middelen zoude hebbel1
over het hoofd gezien, waardoor hij zijne leer bij het volk anneme.
lijk konde maken, en zich van zijne heerfchappij over de gemoederen verzekeren. Deugdzaam, in den Chrinelijl,en zin. was MAHaMKTH in geenen deele.
Hij predikte alleen daar verdraagzaamheid,
waar men zich aan bern onderwierp; maar moord en verwoesting,
wanneer men de wapens tegen hem opvatte; terwijl hij zich bovendien aao· de onhepaaldlle wellust overgaf, en onbefchaamd genoeg was,
om voor te wenden, dat de bloedfchande, aan alle menfchen verboden, aan hem, door eeHe bijzondere goddelijke gllnst, was toegelaten.
Wat zijne leer betreft, zoo als die in den koran vervat is ~ hierin
loopen al de geloofsleeringen in dit hoofdpunt te zamen: er;s el"
Cod, en MAIIOMETH is zi./n profeet. De voornaamfie leerfielfels zijn
deze: de Godheid is eenig. ol1zigtbaar en volmaakt; CnRlsTus is
poch Verlosfer noch God; maar hij en Mozes waren de voornaamlIe
goddelijke gezanten voor de komst van MAHOMETH, die hooger is
dan beiden, en wiens koran het oude en nieuwe testament (welke
hij voor goddelijke, maar door de menfchen vervalschte boeken
houdt), en alle andere boeken noodeloos maakt. Voorts zijn er goo.
de en kwade dnemons, en maken het gebed, het "a5l1l1, de reitzi.
ging, het gel'en Win aaJmoezetJ, en de bedevaorten 'laar Met'ka de
voornaamlle pligten van zijnen godsdienst uit. Het gebruik van Wi./l1~
bet [pel, de woeker zijn bij den koran verboden; maar de veelwijve.
rij is geoorloofd. De Mahomet:men houden het daarvoor, dat zij
hunnen vooraf bepaalden dood niet ontgaan kunnen; doch geloovell
aan een leven na dit leven, en fluiten Christenen en Joden van de
gelukzaligheid niet uit. HURne denkbeelden echter, omtrent de won.inCO) l\TARONZTIt lloeIlIde zijnen ~odsdienst Islam, dat is: het ware geloof, elf
zijne aanhangers II,zos/eai." of gcloovigcn. waarvan het woord Muu/allR.'u
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Ilingen ,ter !aligen, en hunne genietingen, zijn ten uiterfte zinnelijk
(zie ALKORAN); gelijk MAHOI\IETH, over het algemeen, door
zijnen godsdienst op het ruwe volk, waarmede hij te doen had,
door de zinnen poogde te werken. - Op dezen koran, door MAHOMETHS opvolger bijeen gebragt , volgde eerlan~, eene tweede verzameling, SUlma (tweede wet V!ln levensregel en ) geheeten; doch die
"niet door alle Mahometanen is aangenomen; wordende diegenen, welke
baar erkennen, Sunnitm genoemd. - Men zie over MAHOMETHS leven: ISMAEL ABULFEDA de vita et rehus gestis etc., lal. "Irt. GAG"'IER, Ox. 17~3, en Re de MAHOMETH etc. v:m GAGNJER, Amjl. J732.
MAHOMETH 11. Turksch keizer, bijgenoemd de Groo/e, volgde in 1451 zijnen vader AMURAT IJ. in de regering op. Hij erkende
wel den vrede, door zijne voorzaten met het Griekfche rijk gefloten; doch bouwde reeds in 1542 een flot aan de Europifche zijde
van het kanaal, om de fcheepvnart op de Zwarte zee te firemmen,
en begon de vijandelijkheden tegen KONSTANTIJN XI, met dat ge.
volg, dat hij Konjlantlnoptl veroverde, en 3:m het Griekfche rijk een
einde maakte. Verfchrikkelijk waren de gruwelen en buitcnfporigheden der overwinnaars. Gedurende de plundering der fiad werd eene
jonge vorstin, IRENE, voor MAHOMETH gebrngt, die zich, zonder
acht te flaan op hare tranen en onfchuld, in hare armen aan de buitenfporiglle wellust overgaf, en, toen eenige .!ani/zaren en een vezier hem daaromtrent eenige verwijtingen deden, de gevangene voor
zich liet brengen, bij de haren nam, en voor de oogen der ontevredenen vermoordde, met deze woorden: zoo hehandelt MAHOMETH de
liefde. Eindelijk maakte hij aan al het bloedvergieten een einde; gaf
den gevangenen hunne vrijheid weder, en aan de overwinnaars en overwonnenen eene vrije godsdienstoefening. Konjlan/il1opel werd onder
hem, in het vervolg, eene van de bloeijendfie lieden der wereld.
MAHOMETH veroverde federt, in 1458, Corinthe; maakte den PelopolInerul aan zich cijnsbaar, en eindigde zijne veroveringen met Trave.
:UlIt, en dat gedeelte van Cappadocië, hetwelk van de Griekfche keizers
afhankelijk was. Hierop Caffa, het voormalig lheodojia. willende
nemen, werd hij door de Yenetianen dapper teruggeflagen ; gelijk ook
JO jaar later door de ridders van den heiligen JOHANNES van Jeru.
:uI/em, toen hij met eene talrijke vloot voor Rhodus verfcheen. Eindelijk maakte de dood, in 1481, aan alle zijne lioute ondernemingen een einde, nadat hij, gedurende eene regering van 39 ja.'1r, ~
keizerrijken vernietigd, l!l koningrijken en meer dan 200 lieden
veroverd had. Hij beval, op zijn graf deze woorden te plaatfen : "ik
"wilde R/todus innemen, en [tnlië veroveren;" waarfchijnlijk, om
daardoor aan zijne opvolgers hunnen pligt voor te fchrijv.en. - Wanneer gelukkige eigenfchappen, eene alles omvattende eerzucht, eell
welberaden moed en de luisterrijkfle gevolgen eenen grooten vorst;
doch ontmcnschte wreedheid, fchandelijke ontrouw, lage buitenfpoJigbeden en verachting van alle wetten, daarelltegen, eeD en boosDd3
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wicht kenmerken, dan is MAHOMETIJ beide geweest. Hij fprak Grleksc~
Arabisch en Perzisch; verftand het Latijn; teekende en fchilderde;
was in de aardrijks- en wiskunde bedreven, en bekend met de ge.
(chiedenis van de grootfte mannen der oudheid: met een woord,
men zou hem in den rang der uitftekendfte helden kunnen plaatren ,
indien zijne gruweldaden zijnen roem niet bezwalkt hadden.
MAHONIEHOUT. Onder de 3 tot hiertoe bekende boomfoor.
ten, welke dit hout opleveren, onderrcheidt zich de gemeene Mabonieboom, welke in de warmere landen van Zuid-Amerika, Ja.
mailen, Cuba, Espagnola en St. Domingo gevonden wordt. Deszelfs
hout levert een belllngrijk voorwerp voor den handel op, en mea
vindt er vele foorten van, als: gewaterd, gemarmerd, en dat geheel
glad is. De oorfpronkelijke bleekroode kleur wordt door den tijd
bruin, en eindelijk geheel zwart; doch wil men haar behouden, dan
moet men het hout niet te fterk met was boenen, en nog minder
met olie be!1rijken. Zijne uiterlijke fchoonheid, het uitmuntend polijsrel , waarvoor liet vatbaar is; zijne uitllekende hardheid, en de bijzondere eigenfchap, dat het niet vlekt, en er geen worm inkomt,
maken dit hout tot een der kostbaarfte, en voor huisraad het meest
gefchikte. De Spanjaards en Portugezen in Amerika bouwen er fche~
pen van, waartoe het beter, dan eikenhout, gefchikt is. Het onechte Mahoniehout, van den boom vigniatico, onder den naam van
Madern.mahonie bekend, heeft die boven het echte vooruit, dat het
~ijne oorfpronkelijke kleur beter behoHdt. De bast van den Maho.
nieboom is van een geneeskundig gebruik; onder anderen tegen af.
gaande koortren en periodieke hoofdpijn.
MAIJER. (TOBIAS) Een beroemd fterrenkundige, in 1723 te
Mnrbach in het Wurtembergfche geboren. Hij werd te Eszlingen
in bekrompene omfl:andigheden opgevoed; vormde zich zelven , zonder eenig akademiesch onderwijs te genieten, door eigene vlijt en oe.
fening tot eenen wiskundigen, en was reeds door een paar fchriften in dat vak bekend, toen hij in 1746 te Neurenberg in den
Homannifchen boekhandel kwam. en door de bezorging en verbe.
tering van nieuwe kaarten veel roem verwierf. Hij werd in 1751
nIs hoogleeraar in de wiskunde naar Gö'ttingen beroepen, waar hij,
1n l76 2 , te vroeg, aan de weten[chappen door den dood ontrukt
werd. MAIJER heeft door zijne maantafelen , waarvoor zijne wedu.
we gooo p. ft. van Engeland ontving, zijnen naam als fterrenkun.
dige vereeuwigd. Tot dit onderwerp hebben betrekking zijne Theo,.;tllunae juxtafystemaNewtoniantl1n, ce Londen in 1767, en zjjne Ta..
/Ju/a motuum, [oNs et lunae, mede aldaar, in 1770 uitgegeven. De
teekeningen, welke hij tot eene nieuwe maankaart met de uiterfl;e
l1aauwkeurigheid en zuiverheid vervaardigd heeft, en zijne belang~
rijke handfchriften worden op de fterrenwacht te Göttingen bewaard;
zijnde van de lant[te, door VAN LICHTENDERG , alleen zijne opera
;nedita, vol. t. in folio, in 1770 uitgegeven.
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MAlMON. (SALOMON) Een Joodsch geleerde, te Neschwitz, in
Litl1auwetZ, in 1753 geboren, en in 1800 op het landgoed SiegersMAlMON. (S.) -

MAINTENON. (F. D'AuBIGNá de)

dOlf, in Neder.Silezie gertorven. Hij bezat als wijsgeer geene geringe verdiensten. Men telt onder zijne belangrijkrte fchriften de volgende: f/ét1uche tiber die Trancendental-phi/ofophie, Ber/in 1790;
re,1uch einer neum Logik, mbst Briefen an ANESIDE~IUS, Berlin
1794, waarbij hij de transcendentale logika van KANT tracht op te
helderen en nader te bepalen; vOOrts: iiber die Kathegorien von ARISTOTELES, Berlin 1794, en eindelijk, Kt·itifche Unterfuchungen iiber
dm menschlichen Geist, in 1797 in het licht verrchenen; in alle
welke werken hij de leer der kritifche wijsbegeerte met de grootfie
fchranderheid ontwikkelt en vastfielt. MAIMON heeft zijne eigene levensgefchiedenis te boek gefield, en in .:.I deelen te Berlijn uitgegeven.
MAIN. (De) (Zie: MEIN).
MAINOTEN. (J;..and der) of Matna, is een landfchap aan den
vloed van gelijken naam, in het zuidelijk gedeelte van .1Vlorea, tusfchen het gebergte van dien naam, dat een natuurlijk bolwerk bevat,
belloten , waarvan men de bewoners, omdat zij als zinnelooze op de
vijanden aanvallen, Mainoten noemt. Zij zijn nakomelingen van de
oude Lacedemoniers, en nog tegenwoordig het dapperfl:e volk onder
de tegenwoordige G1"ieken. Offchoon men hunne manfchap niet ho~
ger, dan op 12,000 foldaten fchat, zijn zij nogtans nooit bedwongen,
noch aan de Turken cijnsbaar geworden. Hun land is van alle zijden
door bergen bevestigd, en zij zelven leven van de zeerooverij; doch
hebben ook landbouw, ve~teelt, en fijne vruchten; zij voeren tar.
we, katoen, honig, was, huiden, galnoten en foda uit. De Ge?mezen voerden eertijds een groot getal J'lIai/foten naar Corjika. en de
hertog van Toskane ontving er mede vele in zijne fiaten. Derzelver
hoofdplaats is Cl/itries en de opperfl:e bevelhebber des lands heet
Bey, die door de inwoners op de volksvergadering, waar elk zijne
fiem heeft, zeI ven gekozen, en door den grooten heer, welks
bevelen hij uitvoert, bevestigd wordt. Aan hun behooren ook 3
kleine. niet ver van het land liggende, eilanden, waarvan ieder
door eenen kapitein befl:uurd wordt. Het land bezit kostbare ove~
blij ffels der oudheid.
MAINTENON. (FRANÇOISE D'AuBIGNÉ, markizinne de) Eene ,
door hare betrekking tot LODEWUK XIV, beroemde vrouw. Zij werd
in 1635 in eene gevangenis te Niort geboren, waarin zic') ook hare
ouders bevonden, en was befiemd, om al de wisfelingen van de fortuin te ondervinden. Drie jaar oud zijnde, werd zij naar Amerik~
gevoerd; bleef door de achteloosheid van eenen bedienden aan den
oever liggen. waar zij bijna door eene {lang zoude zijn gedood geworden; kwam als een twaalfjarig meisje in Frankrijk terug ; werd bij
een harer bloedverwanten met de grootfie geihellgheid opgevoed, en
moest zich gelukkig achten, 'de gade van den hatelijken SCARRON 'te!
worden, wien zij, 16 jaar oud zijnde, hare haud gaf. Deze zon~
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derlinge man, die aan alle zijne leden verlamd, en !liet rijk was,
{tond I benevens zijne familie, in groot aanzien, en zijn huis was het
vereenigingspunt van ~IIIes, wat de f1:ad en het hof beminllenswaar.
digs en uidlekends konden opleveren. Zijne gade, welke niets meer
dan eene vriendin eu gezellin voor hem zijn koude, verwierf eene
algemeene liefde en achting. Na den dood ha ars mans verviel zij tot
haren vorigen fraat van behoefte, en belloot, toen zij zijne jaarwed.
de niet konde behouden, om haar vaderland te verlaten, wanneer haar
door den Ponugeefchen gezant de opvoeding der kinderen van eene, in
Parijs opgevoedde, prinfes van Portugal werd opgedragen. Zij nam
dit aanbod aan; doch toen zij bij mevrouw VAN MONTESPAN affcheid
nnm, raadde deze haar, om in Frankrijk te blijven, onder aanbieding. dat zij den koning voor haar om een jaargeld zoude verzoeken. Zij bewilligde in het laatlle, en de reis naar Portugal bleef
achter. Mevrouw. MONTESPAN liet het bij dezo hare pogingen niet
bemsten, maar Helde haar ook aan den koning voor, en verkoos haar
bovendien over hare kinderen, die zij bij den vorst had, en wilde
houden, tot gouvernanre.
Mevrouw SCARRON leefde toenmaals zeer ingetogen van haar jaatgeld van ~ooo Iivres, en had het verdriet, dat zij aan den koning
mishaagde. Toen men echter naar een' perfoon zocht, om den her..
tog van Maine naar de baden te verzeilen, viel de keus op haar, en
zij werd gouvernante over dat kind, hetwelk met eenen wanllaltigen
voet ter wereld was gekomen. Daar zij nu onmiddellijk !tan den ko.
ning fchreef, gelukte het haar, om van langzamerhand de onguns.
tige indrukken uit te wisCchen, welke zij voorheen op den vorst ge.
maakt had, waartoe haar kweekeling het zijne bijdroeg. Deze, na.
melijk , een loffelijk getuigenis bij den koning afgelegd hebbende,
ontving van hem 100,000 franken voor zijn fuikergebak , met last,
om dit aan zijne gonvernante ter hand te fiellen, die voor die fom
in 1674 het landgoed Maintenon kocht, en feden den naam van het.
~elve aannam.
De vorst, die zich nu' van langzamerhand aan haar
gewende, ging nu vertrouwelijk met haar om, en vatte eindelijk
liefde voor haar op, waarvan het gevolg was, dat pater LA CHAISE,
des konings biechtvader, hem een geheim huwelijk met mevrouw
MAINTENON voorfloeg, hetgeen dan ook, 'met in acht neming van
alle kerkgebruiken , door den aartsbifchop van Parijs, HARLEY, in
tegenwoordigheid van genoemden biechtvader en twee getuigen, op
het einde van 1685 voltrokken en gewettigd werd.
Ondertusfchen bleef dit huwelijk aan het hof fieeds raadfelachtig,
offchoon duizend blijken deszelfs wezenlijk bellaan bevestigden. Zij
hoorde de mis in eene van de tribunen, die alleen voor de koninklijke familie befiemd waren; de vorst zelf noemde haar, zonder 'ee.
nige bijvoeging, madame, en in het binnen!1:e van het paleis konde men
het niet verbergen, dat zij de gemalin des konings ware. Het geluk
van mevrouw VAN MAINTENON was echter van korten dUU1', Zij zelve
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ve laat er zich dus over uit: ""eergierigheid
eergierigheid was bij mij eene aange"borene neiging, welke ik onderdrukte. Toen alle mijne wenCchen
wenfchen
"vervuld waren, hield ik mij voor gelukkig; doch deze bed welweken:' Zij leefde, federt
" ming duurde flechcs drie weken."
[edert hare verhefIing,
verhefling,
in
In eene zekere afgefcheidenheid van de wereld. LODEwlJK
LODEwljK XIV bezocht haar dagelijks na het middag- en voor en na het avondeten, en
arbeidde bij haar met zijne fiaatsdienaren,
l1aatsdienaren, wanneer zij inmiddels zat
te lezen of eenige andere bezigheden verrigtte. Alhoewel zij, naar
echhet fcheen, zich met de fiaatszaken
l1aatszaken niet bemoeide, had zij ech.
ter dikwijls op dezelve eenen beOisfenden
beflisfenden invloed; zoo als op de
intrekking van het edikt van Nrmtes,
Nim/es, de verandering van ministers,
onderworenz. Voor het overige, alleen aan den wiI
wil des konings onderwor.
pen,
pen. poogde zij hem flechts te behagen; en deze flavernij maakte
l1aar,
baar, in eenen reeds ver gevorderden ouderdom, ongelukkiger, dan
dall
zij voorheen in haren meer behoeftigen fiaat
l1aat geweest was,
waaromçrent
waarom~rel1t hare brieven de opmerkelijkfl:e
opmerkelijkfie betuigingen bevatten.
Niettegenfiaande de hoogachting, die haar de koning bewees, vermeerderde de matiging, welke zij zich zelven had voorgefchreven,
het ongelukkige van haren toefiand. Zij deed voor hare familie niet,
bet geen zij had kunnen doen, O.u
o.u dat zij vreesde voor de aanmeraamner.
hetgeen
kingen van het publiek. Zij zelve bezat niets, dan haar landgoed
en eene jaarwedde van 48,000 livres, en weigerde zelfs meer aan te
nemen. Daarentegen zorgde zij voor hare vrienden en voor de ar.
men en behoeftigen, en vele geleerden hadden hun fortuin aan haren omgang te danken. Zij ontwierp het plan tot een inllitutJt
inllituut voor
ongegoede meisjes van fiand,
l1and, hetwelk de koning, op haar verzoek,
in de abtdij van St. Cyr, een linr
uur van
vall Velfailles,
Félfailles, in 1686 tot fiand
l1and
bragt, en waarin niet alleen 300 jonge dochters kosteloos onderwe'zen werden, maar ook een zeer aanzienlijk uitzet ontvingen.
omvingen. De
·zen
geheele inrigting van dit infiituut
infiitullt was haar werk; gelijk zij zich ook,
na den dood van LODEWJJK
LODEWJJK XIV, in 1715,
17 1 5, derwaarts begaf; aan
het onderwijs, de fpelen en gefprekken deel nam, en aldaar eindel1ierf.
lijk in I 7 I 9 fiierf.
De brieven van mevrouw MAINTENON zijn door LA BEAUMELLF.,
BEAUMELLE,
na haren dood (Amperdam
I 12mo),
2mo), uitgegeven. Zij
(Amfterdam 1756, 9 deelen
deel en 1
omzigtigzijn met oordeel gefchreven. maar tevens met zoo veel omzigtig.
heid, als had zij de uitgave daarvan vooruitgezien. Jammer is het.
nogtans, dat de uitgever zich eene menigte willekeurige veranI!lmo.
deringen heeft veroorloofd. De uitgave van 180, in 6 deelen l~mo.
is onvolkomener dan de vorige. Nog heeft LA llEAuMaLLE
llEAUMÉLLE gedenkfchriften tot hare gefchiedenis , in 6 gelijke deelen, in het licht gegeven; zoo als ook in 1778 brieven enz., in 16 deel en 120,
1120, zijn verfche.
nen , waarmede men een klein, zeldzaam werk, Entl'etiens
Ent/"eliens de LOUIS
XIV et de madame DE MAINTENON [ur leur 111ariage,
mariage , hetwelk in
1791 te Marfoille
Marjèille het licht zag, verbinden moet. Eene naar de
handfchrjften verbeterde, en aanmerkelijk vermeerderde, uitgave haha.
handfchriftell
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rer brieven is, in 6 dikke deel en in II 2mo. in het licht verfche.
Jlen, en bevat: haaf" /evm van AUGER; Berigten omtrent de voor,:nnmfte manIJetZ en vrouwen VPll
vtm haren tijd, Gefprekken VP11
Vt111 MAIN.
TENON met eenige dames ,'mz
,'mi St. Cyr; Gedmkfchriften van haar over
de terugroeping der gev/ugte Protesto11tell
Protesta11tell en Hugenooten; hare
h{lar tliterfte wil, en eindelijk: Brie_
werken in dichtmaat en proza; h{lor
'Yen Vfm den bisfchop van Charlres, GODETS DE MARAIS , die haar
huwelijk met LODEWJJK XIV bevestigen.
MAINZ. (Zie: MENTZ).
MAlS. Turksch koorn, Spaanfchetarwe, Oost-Illdifche weit(zea maïs),
is een oorfpronkelijk Amerikaansch gewas; doch na de ontdekking van
dit werelddeel alom verfpreid, en in vele l1:reken als eene voorname
graanfoort verbouwd wordende. Zij behoeft eenen diepen, losfen, niet
kleiachtig zamenhangenden, vruch tbaren, warmen en zonnigen grond;
wordt in het voorjaar in rijen gepoot, of best door een zaai werktuig
gezaaid, wanneer men voor geen vorst meer te vreezen heeft,
en wel op eenen amand van 24 duim van elkander. Men moet
den grond door behakken, fchojfelen of tllsfchenploegen, fchoon
houden; de zwakke uitloopers of 11:oelen
fioelen wegnemen, gelijk ook,
tegen de rijpheid V3n het zaad, het loof, hetwelk, even als de uitloopers,
een voortreffelijk voeder voor het melkvee is. Men heefe
heeft ook Zen
maïs Americana en Zea mais Vu/gar/s, in Italië Lesfantino
Lesfontino genoemd,
die wel fpoediger groeit, maar kleiner van korrel is. De Zen mais
dient tot veelvuldig gebruik. Het meel, fchoon op zich zelven zeer
zwaar tot brood, is ecllter daartoe, met tarwe of rogge gemengd,
uitnemend gefchikt, en maakt in het Zuidelijke van Europa een
hoofdvocdfel voor de menfchen uit. Ook worden de halfrijpe korfioerels op roosters of in de asch gebraden, en de nog jonge 11:oelen in azijn gelegd. De Mais, geweekt zijnde, is een uitmuntend voeder voor paarden: varkens en vogels worden er fpoedig
vet van; terwijl het loof niet alleen met graagte door de beesten
gegeten wordt, maar uit de zoete 11:engels
fiengels zelfs firoop kan ge.
kookt worden.
MAl TT AlRE. (MICHEL) Een beroemd letter- en oudheidkun·
ondheidkun·
dige, aan wien de geleerde wereld eene reeks van goede uitgaven van
oude Latijnfche klasueke fchrijvers, welke van 1711 - 1719 te
Londen, in 28 duodecimo deelen zijn uitgegeven, te danken heeft;
alsmede de bekende Armales typographici, ab ar/is inpentae origine 04
1557, cum appendice ad annu1IZ 1664. Dit geacht werk heeft PAN.
ZER, in 1797, in eenen nieuwen vorm uitgegeven, zonder het
oorfpronkelijke echter daardoor overbodig te maken, alzoo dit voor
de helft uit verhandelingen en aanmerkingen beaaat, waarvan hij
geen gebruik heeft gemaakt. In 1789 verfcheen van DENIJS een
bijvoegfel van het werk van MAITTAIRE, waarin meer dan 6000, in .
de Isde eeuw, gedrukte boeken worden opgegeven. Onder de overige werken van dezen geleerden beboorell ook nog zijne His/oria
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Stephanot'um;
SupJzan01'um; Bistoria
Histo1'Ïn typogrnpnorum
typogrnphorum aliquot Parifknfiu1II;
Parifknjiu1II; zijne
Craeeae
merf in het jaar 17471747.
Craecae linguae Dialect;,
Dialecti, en anderen. Hij fiierf
MAJA. In de fabelleer de oudfie
oudlle dochter van ATLAS en PLEI()NE,
ONE. waarbij JUPITER, in het hol Cyllene in Arkadiê,
Arkadië, MERKURIUS
laatlle met hare overige zes zusters onder de
teelde. Zij werd ten laatfie
fierren
Pieltlerren geplaatst, waar zij den gemeenfchappelijker. naam van Plei·
MAJA, die echter de
aden voeren. - Ook de Romeinen vereerden eene MA]A,
moeder der aarde, CYBELE, was. De Tuseultmers
Tuscttltmcrs noemden hunnen
()pperll:en
MAJUS, zoodat dus hier de beide hooglle
opperfien god MA]us,
hoogfie natuurwezens in mannelijke en vrouwelijke gedaante verfchijnen. Volgens
fommigen zoude onze maand Mei haren naam van deze godheid ontverder MEI).
leend hebben. (Zie "erder
MAJESTEIT. Deze titel, welke tegenwoordig door alle koningen en keizers gevoerd wordt, was in de oudfie
oudfle tijden als zoodanig
niet bekend. Voor zoo ver men weet, was GONDEMAR, koning der
West.Gothen , die, in het jaar 610, in Spanje
West_Gothen
Spal1je begon te regeren, de
eerUe vorst, die denzelven aannam. In FrankriJk verwisfelde eerst
eerlle
LODEWIJK XI, in de tweede helft
helfc der vijftiende eeuw, den ouden
LODEWJjK
Majesteit; in Dul/seMand
DuilscnlnnrJ was
koningstitel van genade met dien van ~/ajesteit;
KAREL V. de eerfie
eerfle keizer, die dezen titel voerde.
MAJOR DOMUS. Dit was een titel van den aanzienlijkflen
aanzienlijkften ambamb.
tenaar of opperhofmeester van het koninklijk huis der Frankifche koningen. Bij de zwakheid echter der vorsten, wisten zich de MllMajores tlomus
domus langzamerhand tot de hoogfie
hooglle magt te verheffen. Zij
flaatsdienaars, en, nadat zij ook het bevel over her:
werden de eerfte fiaatsdienaars.
het
leger in handen kregen, hing alles van hun af. In het midden der
zevende eeuw was deze waardigheid in de verfchilIende Frankifche
rijken erfelijk, en de koningen waren meestal van hunne opperhof.
meesters afhankelijk. Te vergeefs zochten de grooten zich zelve
fleeds toenemend aanzien van den lJIJajor
Major domus te verzettegen het fieeds
ten: de Merov;lIgifche
Mel'ovillgifche koningen waren te zwak, om zelve te regeren, en legden gaarne, om aan hunne
hUllne uitfpattingen en lusten den
vrijen teugel te kunnen' geven, den last des belluurs
befiuurs op vreemde
fchouders. De opperhofmeesters hadden het hooglle toppunt van
magt bereikt, toen drie zeer fchrandere mannen, als PEPJJN VAN
mllgt
HERESTAL van 678,678.- 714, KAREL MARTEL van 716 - 741 en PE.
pg_
PIJN dat ambt bekleedden, en voor KAREL den Grooten den weg
baanden tot eene algemeene heerfchappij.
uitgefirektften zin, iedere orde
MAJORAAT. Beteekent , in den uitgeflrektflen
van erfopvolging, welke naar den ouderdom bepaald wordt; alsmede
de voorkeur.
voorkeur, die in gevolge hiervan den oudfien
oudllen toekomt. Er zijn
JVlajoraten, als: I. het primo genitur,
genitul', of regt
driederlei foort
foon van Jl:fajoraten,
Vfm eerstgeboorte,
oudlle van de oudfie
oudfle linie
"an
eerstgeboorte. volgens hetwelk de oudfie
opvolgt: van dezen aard zijn de Majoraten der lords in Engeland,
nieuwen, hoogen adel in Prankr(jk,
en van den nieuwcn,
FrankriJk, en regelt zich,
troonsopvoIover het algemeen, in de meeSte
meeste Europifche rijken, de troonsopvolging
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ging naar deze wet. 2. I-Iet Majoraat, in eenen meer bepaalden
zin, roept onder die bloedverwanten, die volgens den graad de 11:13Ste zijn, den ol1dlten als erfgenaam op; terwijl 3. het Seniornat de
erfopvolging :r.m den ol1dlten der geheeIe familie toewijst, zonder
de nabijheid van bloedverwanten in aallmerking te nemen.
MAJORANO, (GAETANO) genoemd CAFFARELLI, in 1703 te
Ba";, in het koningrijk Napels, geboren, was een der beroemd!te
Ic:dhtanfche zangers, die onmiddellijk naast F ARINELLI geplaatst wordt,
en buitengewoon opziens, zelfs in 1730 in Engeland, verwekte. In
weerwil van zijnen rijkdom, dien hij door zijne kunst verworven
bad, en zoo groot was, dat hij in 1760 de heerlijkheid SantoDora_
10 konde koopen, liet hij zich echter altoos voor zijn gezang in
kerken en kloosters betalen, en deed zelfs eene reis naar Parijs. Bij
zijnen dood; welke in 1783 te Napels voorviel, liet hij zijnen neef
een vormogen na, waarvan de jaarlijkfche inkomsten J 2,000 dukaten bedroegen.
MAJOR KA, ook Mallorka genoemd, is het grooe!te van de Balearifche eilanden (zie a/daar), aan Spanje toebehoorende. Het be.
vat 14°,000 inwoners, die zich door arbeidzaamheid en dapperheid
blJzonder onderfcheiden; is gedeeltelijk vlak, gedeeltelijk bergachtig;
heeft een zacht klimaat, en is vruchtbaar aan tarwe, ZOut, .vijgen,
olie, falfraan, peulvruchten en vooral aan wijn, zuidvruchten en wild.
De veeteelt bepaalt zich voornamelijk tot ezels en muilezels; de zijdeteelt is aanmerkelijk; ook er zijn fporen van goud, zilver en kwikzilver; voorts vindt men langs de kusten koralen. De fabrijken zijn
er goed, maar de Ccheepsvaart geeft aan de meeste inwoners het
beftaan. De hoofd!tad dezes eilands draagt fOlllS denzelfden naam;
doch heet eigenlijk Par111a: zij is ver!terkt, en de zetel van den
gouverneur - generaal en van het inquifitie - geregt;. heeft goede
fcholen voor de wis-, teeken- en zeevaartkunde; eene fraaije beurs,
hooge fchool, verfcheidene kerken, waaronder de hoofdkerk, en
nog eene .andere, waarin men alle de hel[che ftralfen der ketters vindt
afgebeeld. Onder de grameden is het nieuwe van den graaf RaMANO. in den laat !ten oorlog ge[neuveld, dubbeid bezienswaardig.
Ook zijn er in de ftad eenige kloosters, eene haven, en bevat zij
3 6,000 inwoners, waaronder vele Duitfclzers, die eenen aanzienlijken
bandel drijven.
MAKKABEËN. I. Onder dezen algemeenen naam zijn de nakome.
lingen bekend van zekeren MATTATHIAS, een' priester te Modin, in .Jutlea. welke van het jaar 166 tot het jaar 48 vóór de geboorte van
CHRISTUS over de Joden het gebied voerden. MATTATHIAS, de ftamvader der MakKabeën, leefde in den tijd van ANTIOcHus EPIFANES,
koning van Syrië, onder wiens gebied toen ook Palestina behoor.
de. hetwelk [edrre den dood v:m ALEXANDER dm Grootetl een befiendige twistappel tusCchen de rijken van Syrië en Egypte geweest,
doch eindelijk. aan het eerstgenoemde toegevallen was. ANl'IOCIlUS,
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die in 2Un tijk geenen anderen, dan den Griekfcllen, godsdienst
wilde dulden, ging de Joden te vuur en te zwaard te keer, en ver.
bood de uitoefening van al die plegrigheden en gebruiken, welke het
grootfl:e gedeelte van het nakroost van ABRAHAM als heilig en onfchendbanr befchouwde: hij deed den f.1bbath ontheiligen, zwijnen
offeren in den tempel, en de kinderen die, tegen zijn verbod, be..
fneden waren, met de moeders wreedaardig ombrengen. MATTA.
TlIIAS, met heiligen ijver voor den godsdienst zijner vaderen ver.
vuld, trad moedig op tot deszelfs befcherming, en tot handhaving
der wetten van MOZES; wierp de altaren der Heidenen omver, en
doodde de aanbidders van valfche goden, de lIaven van ANTIOCIIUS,
hetzij hij die onder zijne eigene landgel100ten (want ook vele Joden verlieten toen den dienst van.T EHOV AH. om de goden der Grieken te volgen), hetzij hij die onèer de befmetting aanbrengende
vreemdelingen ontdekte. De vervolgden en onderdrukten om den
godsdienst nam hij in zijne befcherming; f1:ond hen met raad eri
daad tegen derzelver vijanden bij, en vormtie zich alzoo eene aan·
zienlijke partij. Met de geestdrift, die hem vervulde, had hij ook
zijne vijf zonen weten te bezielen: derzelver namen waren: Jo..
äNNES, SIMON, JUDAS, ELEäZi\R en JOl'fATHAS, en, na den dood
des grijsaards, trad. zijn zoon JUDAS, bij genoemd tie Jkfn1dcnheër,
als krijgsbevelhebber over het leger der Joden op. Na dezen is
federt die ganCche gefJacht mer den na~11l van Mnkkabeën genoemd. Na den dood des vaders, trok dadelijk JUDAS de Mnkknheër het
g:mfche land door, om het van de fmet der afgoderij te zuiveren. Herhaalde malen bragt wel de koning van Synë eene aanzien~
liJke legerll1agt tegen hem op tie been, en vaak fcheen hij voor de
verb:rzende overrnagt te zullen moeten zwichten; maar leeuwenmoed
en wi.is beleid verlieten nimmer zijne zijde, en vooral was hij f1:erk
door -Cel} volkomen vertrouwen op den JEHOVAH zijner vaderen, met
hetwelk hij ook zijne onderhoorigen geheel wist te bezielen, waardoor hij derzelver moed tOt eene geestdrift, die zeldzaam bare wedergade vond, verhoogde.
Hierdoor was het, dat hij meer dan
eenmaal de veldoverfien der Syrifche koningen verOoeg t en derzelver krijgsmagt aanmerkelijk Imakte; de menigvuldige lagen, met
GriekCche list voor henf gelegd, oncweek, en, in weerwil des dwingelands, den geheel verwoesten tempel te .Jeruzalem herfielde, en
die aanzienlijke fl:ad aanmerkelijk verfl:erkte. Drie jaar voor zijnen
dood, de waardigheid van hoogeprieseer verkregen hebhende, floot
hij een verbond met de nu mag tig gewordene Romeinen, het eer..
f1:e verdrag, hetwelk tusfchen deze en de Joden aangegaan werd.
Hij fileuveJde in een gevecht tegen den veldheer van den koning
DElIlETRIUS, tegen wiens verbazend groot leger hij llechts 800 der
zijnen over te fiellen had. Reeds vroeger had zijn broeder ELEä..
UR zich, fl:ervende, met roem overladen; hij werd vertrapt door
cenen vij:mdelijken olifant, welken hij het gewaagd had, van on..
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deren, met zijn naaI te doorboren. - Na JUDAS, werd ziJn broe.
der JONATHAS met het opperbevel bekleed. Deze, met denzelf.
den geest en ijver voor den godsdienst zijner vaderen en van ver.
trouwen op ]EHO\'AH bezield, betoonde dezelfde kloekheid (til moed
in den tlrijd. Met wijs overleg maakte hij gebruik van de voor ..
deelen, welke de oneenigheden, die toenmaals het Syrifche hof
verdeelden: hij vond er gelegenheid door, om van de verfchiHende
firijdende partijen aanzienlijke vrijheden en voorregten voor zijne
Jandgenooten te verwerven, en betleedde den tijd van verademing,
die hij alzoo verkreeg, om zich tegen nieuwe aanvallen van bril.
ten te verl1:erken. Naderhand echter koos hij tegen den regtmatigen koning van Syrië, DMtF;.TRIUS NICATOR, de partij van cenen
overweldiger, door wiens veldheer hij, niet lang daarna, verrader.
lijk gevangen genomen en gedood werd.
Nevens het hoogepries.
ternmbr, had hij ook de vorstelijke waardi~heid vier jaar lang bekleed. - Nu bood zichzUn broeder SIMON vrijwillig aan, om in
deze benarde omll:andigheden, van welke reeds dadelijk de vijanden der Joden tot derzelver verderf gebruik begonnen te maken,
her hevel op zich te nemen. Schandelijk misleid door den verra.
derIijken moordenaar zijns broeders, verklaarde hij zich voor den
regtmatigen koning, elI wist aanzienlijke voorregten voor zijn volk
tl! verwerven. Zijn aanminnige aard verwierf hem aller achting,
en voorfpoed kenmerkte de dagen zijner regering. Her gelukte hem
eindelijk, den burg· van Jeruzalem op de vijanden te veroveren,
welken zij tot hiertoe nog altijd ingehouden, en waaruit zij den
tempel en de ganfche tlad veel nadeel gedaan hadden: hij Oechtte dien burg en de gallrche rots, waarop dezelve zich bevond f
die, door hare ligging tegen over den tempelberg , voor dezen ren
eenigen tijde wederom hoogst gevaarlijk had kunnen worden. Na
8 jaar geregeerd te hebben, werd hij op een gastmaal, door zijnen
fcho(')nzoon, verraderlijk vermoord • .....;.. De oudfle der zonen van
MATTATHIAS, JOäNNES genoemd, was reeds op eenen gev31lrvollen
togt, dien hij onder het opperbevel van zijnen broeder JONATHAS
ondernomen had, door de vijanden gedood. - Geen der zonen val1
MATTATHIAS was nu alzoo meer ~verig, en SIMON werd- door zijnen zoon, }OäNNES HVRCANUS, in de hoogepriesterlijke en vorste.;
lijke waardigheid, opgevolgd, 135 jaar vóór CHRISTUS geboorte,
en 32 jaar nadat zijn grootvader het eerst den opfland tegen ANTIo.CHUS had begonnen. Nog omll:reeks 8S jaar bleef zijn geflache
over de Joden regeren, totdat, namelijk, twee broeders, kleinzonen van }OäNNES HYRCANUS, wiens zoon en ~pvolger reeds den
koninklijken titel aangenomen had, elkander beoorloogden, en de
magtige Romeinen tOt fcheidsregters inriepen. die, gelijk zij zich
allerwege in de aangelegenheden der volken mengden, om dezelve
aan zich te onderwerpen, zoo ook hier, eerst wel eene der twis.
tende partijen regt deden wedervaren, doch weldra, door het aan
h\1ll·
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hunne belangen naamv verknochte geflacht der Herodianell, dat der
Makkabeën geheel verdrongen. Men zie over de gefchiedenli
der lJ!lakkaheëtz, PRIDEAVX, het O. en No 'JIerbond aaneengefcha_
keld. 2. deelcn; .... oorts FL. JOSEPHUS, .lood/'che oudhedell, J 2e I4e boek, en de zoogenoemde Boekm der lJ!lakkabeën.
2. Onder den naam van 1I1akkabeiilz zijn bekend zeven zonen
eener Joodlehe vrouw, die, op last van lwning ANTloclms EPIFANES, den een na den anderen, onder de wreedfl:e folteringen, werden omgebr~gt, omdat zij l1andvastig weigerden, verboden fpijzen
te eten, en op andere wijze hunne voorouderlijke zeden .te ver.
zaken en de wetten van MOZES te overtreden. Hun uiteinde is,
onder andercn. door JOSEPIlUS in een afzonderlijk wcrkje over het
gebied der Rede uitvoerig beCchreven ; alsook in het 7de hoofdfl:uk van
het.2de boek der Makkabeën. JOSEPHUS, en anderen, leggen hun, gereed om den ijsfelijk!l:en marteldood te ondergaan, redevoeringen in
den )llond over de verachting van Iigchameljjke fmarten en van den
dood, over den loon der fl:andvastige deugd en de fl:raf der boosheid, over de zegepraal van een vroom en onomkoopbaar gemoed
op al de magt van eenen trot[chen dwingeland, welke ons het wijs~
geerig vernuft doen bewonderen van een en fl:okijnfchen fchrijver.
die vele verCpreide trekken in één tafereel fchijnt te hebben .wiUen
verzamelen.
MAKKUM. Het eigenlijke 1I1akkutn, waar de kerk der Hervonnden, in het jaar J 660 gebouwd werd, is een klein dorp, waar gee11e 25 huizen meer fraan, maar door de aanbouwing van eene menig.
te woningen, ten Zuiden van het dorp, op het van ouds genoemde
Statum, mag het, met regt een aanzienlijk vlek genoemd worden.
Hetzelve ligt ten Westen aan de Zuiderzee, en levert dus eene fchoo.
ne gelegenheid op voor de . Ccheepvaart; ten Noorden is het omringd
van beste bouwlanden; ten Oosten en Zuiden van uitmuntende weilanden en eene daaraan fpoelende vischrijke meer. Het is voorzien
van [traten en grachten, in regelmatige orde aangelegd, en van wet
gebouwde huizen. Onder de merkwaardigfte gebouwen behooren
eene voortreffelijke fluis (28 voet wjjd) aan den zeedijk, eene
waag, twee fraaij e, doelmatige fcholen, eene nette kerk der Doops.
gezinden, eene zindelijke der Rooll1sch-Katholijken, benenens een algemeen- en Diakonie.armenhuis. Men vindt er fabrijkeurs in plateel
en potten, in pannen, !estrekken en kalk; daarenboven fcheepstimmerwerven • lijnbaan, zeilenmakerij en, en in deszelfs nabijheid eene
papier. , oJij en twee houtzaagmolens, aan inwoners van Maklrum
to ebehoorende.
Door de naanwe vereeniging van binnen en buitenlandfche zeevaart, door landbouw, veeteelt en fabrijken, ftaat Makleum, wat
verval en bloei in dezen betreft, met andere plaatlen gelijk. doch
heeft zich in tijden van verval zeer w~l ftaande kunnen houden; te
meer .nog, door der inwoners arbeidzaamheid, eenvoudigheid in
le-
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evenswijze , en eerlijkheId in den handel. De kooplieden en fabriJ.o
keurs alhier zijn niet alleen hier te lande; maar ook buitenslands,
gezien. Het getal der inwoners bedraagt thans (1823) bijna 1700.
MAKREEL. (Scomber L.) Een zeevisch, die zich in de Noord-,
alsmede in de Middellat/d{che zee, en in den Atlrmtifchen Oce·
tlCm ophoudt.
Hij heeft de lengte van tusfchen de 1 en 2 voet;
de kop is zijdelings zamengedrukt en zonder fchubben; in het kieu.
wenvlies zijn 7 fl:ralen; het lijf is glad; de zijf1:reep van achter
fcherp getand, en hij heeft 5 bastaardvinnen. Hij behoort, gelijk ook
de Boniet-makreel, in de warmere werelddeeIen te huis, en is een
gulzige, maar zeer fmakeIijke roofvisch, die op de haringen van de
Noorweegfche kust jagt maakt, en zeer fierk voortteelt. De Makreelvisfcherij is voor vele landen van het grootfie belang, vermits hij een
goed vleesch, dat echter fpoedig moet worden gegeten, maar ook
kan worden ingezouten, oplevert. Het beroemde gnrum der ouden,
mede in de geneeskunde bekend, werd van de Makreelen bereid.
MALABAR.
Een groot Oost.Indisch landfchap in Deean,
of het fchiereiland aan deze zijde der Gat/ges, hetwelk bij de drabieren Belad Et Folfol of Peperland genoemd wordt, en tusfchen
Canare, Misjöre , Coimbatoor en Traval1core gelegen is. Het is zeer
vruchtbaar in rijst, ooft. fpecerijen, gember, fago, gierst. kokos ..
noten, katoen, betel, kalmoes, aloë, fasfaparilIe, maar vooral in
peper. Er zijn fchoone olifanten, geiten, antilopen, het gevlakta
gangeshert, de bezoaarbolc, tijgers, luipaarden, tijgerkatten, zwarte
beeren, enz. voorts honig, was, zout en ijzer. Het land befiaat
thans uit verfcheidene kleine districi:en, waaronder Calcutta, Cochin f
Cananor, Travancor enz. behooren, en wordt door 4 groote rivieren,
Pergera. Pat/age, Crang(lnor en Cochin, doorfiroomt. De inwo~
ners, die ook Tamulu genoemd worden, zijn meer zwartachtig dan
bruin van kleur, en niet onbevallig vnn gelaat. Aan natuurlijke be.
kwaamheden mangelt het hun niet; doch wordt de braafheid "an hun
zedelijk karakter bij velen in twijfel getrokkeu. Hunne fpraak is de
heerfchende in Oost-Indië, en zij worden, even als de overige be ..
woners van lJindostan, in verfcheidene kasten of fiammen verdeeld,
waaronder de Partu's in diepe verachting zijn. lVIee betrekking tot
den godsdienst onderfcheiden zij zich niet van den Hindtls, alleen
v ere eren zij meer afgoden, dan deze. Tegenwoordig is het geheele
land, met zijne vorsten, van de Engel/den afhankelijk, en onder
},et prefidentfchap Madras behoorende ; voorheen was de handel groo·
rendeels in handen der Nederlanders en Portugezen.
MALAKKA. Een groot fchiereiland in Azië, hetwelk het zuidel,ijkfie deel van het Indisch fchiereiland, aan gene zijde der Ganges,
bevat. Het worde door de zeeëngte van Maiok/rtl van Sumatra gefcheiden, en in onderfcheidene fiaten verdeeld, die hunne eigene
Rlljah's hebben, of wel geheel onafhankelijk zijn. Een der distric ..
ten, het gebied van Malakka, behoorr aan OI1S vaderland. Het land
Ie·
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levert inzonderheid rijst en peper, heerlijke boomvruchten, VOorts
elpenbeen, Spaansch riet, lloten,
noten, zwavel, harst en masten, ee..
nig goud enz. op; doch bef1:aat
befl:aat des zelfs voornaamf1:e
voornaamll:e handel in het
jaarlijks,,
zeer fijn tin, waarvan de Nederlanders in den laat!1:en tijd, jaarlUks
:.10,000 centner in China; en 5000 in Ettropa hebben afgezet. De bewoners des eilands heeten lIIa/eijers
]l1ateiiers en de hoofdf1:ad,
hoof,Wad, van het Nederlandsch gebied, mede 1J1alakka
lJfa/ak/.:a genoemd, heeft eene beroemde ha.
ven. Zij wordt, alsmede eene der voorfreden , behalve door inboor.
ChifJezen, die er de voornaamf1:c kooplieden
lingen, ook nog door Chi1Jezen,
zijn, bewoond, en heeft 12,000 inwoners. De meeste handel is,
nadat de Engelrehen
Enge/rehen het eiland Poelo-Pilla7zg,
Poe/o-Pinang, of Prins lf7allis
lf7a/lis bezet
11ebben , van hier naar dit eiland overgegaan.
naauw bebouwde {hIJ,
meI:
MALA G A. Eene aanzienlijke, doch ll:1aUW
ll:at!, mei:
eene [choone
Gibl'fJlphafchoone haven. Zij ligt aan den voet van den berg Gibl'alpha.
1'0 en de Middella71dfclze
Midde!/tmdfclze zee, in het Spaanfche koningrijk Granada;
is de zetel van
vaU eenen bisfchop; heeft verfcheidene kloosters;. telt
eenen uitgcbreiden
52,000 inwoners, en drijft eellen
uitgebreid en handel in olie, vijgen
en andere zuidelijke vruchten; doch bovenal in den bekenden Ma.
Ma~
laga-wijn,
laudfireek van ömtrent 7000 wijn.
Iaga-wijn, welke in de omliggende lalldfireek
bergen, die bijna 90,000 aam jaarlijks opleveren, gewonnen wordt,
en waarvan meer dan de helfc
helft wordt uitgevoerd. Ook vindt men in
den omtrek van 20 mijlen meer dan 700 olieperfen , en in de nabij·
heid der il:ad ver[cheidene molens, waarin het, in den omtrek wasfend, voortreffelijk fuikerriet
fuikerriec gemalen, çn goede !i1Ïker
fiIiker bereid wordt.
MALDIVISCHE EILANDEN.
De 11:1am
n:1am van een Archipel
van meer dan 12,000 eilanden of klippen, in de [l1dirclze
[l1di!clze zee, ten
C(}ll1oril1. Zij omringen het eiland lIIa/divia
B1aldivia en lig.
Zuiden van kaap C(}!norirz.
lig~
10 Zuiderbreedte.
De Portugezerz,
PortugezeJl,
gen op 60 , 50' NoorderNoorder· en 10
die in 1512
1511Z derwaarts
derwaartS werdcn
werden teruggeOagen, bragten deze eilanden,
uit hoofde van derzelvcr
derzelver kokosnoten
kolwSllocen en caul'is Cwelke laatil:e tot
Men vindt op dezelve
klein geld dienen), eerlang in aanzien.
veel hars, citroenen, bananen en pifangs.
pi[.1ngs. kokosnoten, koren,
gierst en andere vruchten, fchildpadden, zwarte koralen en amber.
Zij zijn echter op verre na niet allen bewoond, en ilecht'S
llecht'S een vijftigtal bebouwd. Het in het midden liggend eiland ilfaldivia
lJfa!divia is het
grootil:e,
grootf1:e, met de (tad
f1:ad Mitle,
M(tle, die tevcns
tevens het verblijf des konings
is. De lWaldivc/'s fpreken eene ei;;-cne
ei;;-ene taal. De ArabHèhe
ArabiCche en Ma·
Maleyfcl!e
leercn zij uit hoofde van den handel. Hun godsdienst is
leyrche leeren
de MahDmetaanfche. Voor het overige worden zij befchouwd als
vernuftig, àapper, gencigd
tOt kUl1st",n en wetenfchappen, en zeer
geneigd tot
vl~itig. Inzonderheid zijn zij beroemd door het vervaardigen van bie_
zen- of rieten matten, katoenen en zijden ll:offen,
il:olfen, die zij verkoop en
zen.
of verruilen.
MALEBRANCHE (NrcoLAs) werd in de eer!l:e helft der 17de
eeuw te pariJs
Parijs geboren, en wijdde zich, na zijns vaders dood, gege~
heel :lan de beoefening der bijbelfche
bijbelrche gefchiedenis en kerkvaderen;
ALGEM. WooRDvm.
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doch het lezen van het werk van DEscARTEs , de Homine, deed in
hem de beflisfendfte
beflisfendfl:e neiging tot de wijsbegeerte geboren worwor·
den. Hij beoefende nu 10 jaar de Carteziaanfche grondftellinge!1,
grondfl:ellingen ~
en fchreef eindelijk zijn beroemd werk, de la l'echerc!ze
recherc!ze de la FéPé·
riU
r;t4,~ waardoor hij veelopziens verwekte; doch ook menig fchrij.
fchrijver, onder anderen ANTOINE
ARNAULD, tegen zich in het harnas
·ver,
ANTOJNE ARNAuLD,
joeg. Zijn oogmerk was, om de algemeene
nlgemeene oorzaken der dwingelan_
dij, waaraan de menfchelijke kennis onderworpen is, pfychologisch
(zielkundig) te onderzoeken, en tevens te b~palen, wat waarheid
zij, en waarop deze gegrond is. Dit werk bevat eene menigte belangrijke,
langrIjke, zielkundige aanmerkingen en wenken, en kenmerkt des
i"èhrijvers
~hrijvers bedaarden en diepdenkend en geest.
Het beginfel zijner
verftandskennis , welke hij met de openbaring poogde overeen te
brengen, was: wij kennen alle dingen in
Dat zijne zedelijke
i11 God.
befchouwing, echter, niet geheel gezuiverd
gezniverd was, blijkt daaruit, dat
ftraJfen voor een even zoo fterk
hij de vrees voor de helfche fl:raifen
fl:erk drangmiddel ter deugd verklaarde, als den wensch naar gelukzaligheid. CraBehalve dit werk fchreef hij nog: Traité de la Nature et de'la Grace, Rott.
RoU. 1684;
1684-; Traité de Morale , mede aldaar, en anderen. Hij
was voor het overige een man van het edeille
edellle karakter, en eene
bijna overdrevene vroomheid, en fl:ierf
ftierf in 1699, nadat hij honorair
lid vall
van de akademie der wetenfchappen geworden was, in den ouder.
ouderdom van 77 jaar.
MALEI]ERS. Een Aziatisch volk, welks oorfprong men niet
I3de eeuw lYlaleijers
lYlalev'ers
volkomen aanwijzen kan. Wij vinden in de 13de
op het Indisch fchicreiland
fchiereiland J1ft/laNka,
Jltfa!akk/J, wnar zij de ftad
1l:ad van gelijken
naa111 bouwden, en een rijk llichteden,
naam
l1ichtcden, hetwelk de fultans door
huwelijken en veroveringen aanmerkelijk
aanmcrl,elijk uitbreidden. Zij onderwier.
onderwierpen een gedeelte van Suwatra
Sumatra (waar
(w'aar de 111alcijel's
17Jaleijers reeds vroeger
fchijncn
fchijnen gewoond te hebben) aan hun gebied, en nestelden zich op
de overige Stmda- eilanden, de Phi!t>pijnelZ,
Phifij0pijne!l, de lI1o/ukken
Jlio/ukken en eenige eilanden in Australië, in welke ftrekell
ftreken men l\1nleijCche
IVbleijCche fl:am·
il:ammen vindt. Zij vormden in dien
diell tijd eene a:l.l1zienlijke
aanzienlijke nade,
natie, welke in Azië eene luisterrijke rol fpeelde;
h~,üdel tcn
fp~elde; dreven den h"-üdel
ten deele
mei eigene fchcpcn,
fchepcn, en zonden kolonisten
koloniscen uit. Een groot getal vaarvaar~
tuigen uit China,
Hilldostan en Si,Wt
Chilia, Coc1indflit1,
Coc.lzindfllt], Hindosttm
Simn vervulde de havens der lIlaleijers
Jlialeijers in ilJalakka.
Malakka. Tegenwoordig
Tcgenwoordig echter is hunne magt
!lammen veraanmerkelijk verminderd, en zij zijn in verCcheidene
aanmerkelJjk
vcrrcheidene 1l:ammen
ver·
c1eeld, zonder door een gemeenfchappelijk hoofd befhmrd
deeld,
befl:uurd te worden.
De oorzaken van dit verval liggen gedeeltelijk in het overwigt,
hetwelk de Europeërs
Eliropeërs in de Indirche
Indifche wateren bekomen hebben, en
gedeeltelijk in het leen!l:elfel der lIfaleijers.
ftjaleijers. De aanzienlijke vazallen
gehoorzamen aileell
gehoorzalilen
aiteen het opperhoofd of den fultan, voor zoo vcr zij
verkiezen, en hebben weer onder-vazallen, die op gelijke wijze om.
omtrent hen h:mdde:1.
h~n(Ue:1.
Het grootlle
beaant uit na.
lIet
grootllc gedeelte der natie bef1:aat
naven, welke den ~del tot hUllne hecren
hecrcn hebben, die onafhankelijk
is, en zijne ,dier]';tc;:
De
,dien~tc;: aan
aal) dcn
den mcestbi,:tknd<;n
mccstbkdl~ndell v,~rkoopt.
vi~rkoopt.
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De D-Ialeijet's
Maleije,·s maken een, van de HinrJus,
Hitulus, Birmanen en 9;amefèn'
SiaflJefen'
verfchilIend volk uit. Zij zUn
zijn Ll:erk gefpierd en van eene hoog don.
ker bruine kleur; hebben lang, gIinil:erend
gIinfl:erend baar; eellen grooten
.iWaleijers in Azië
Aziii ken-platten neus, en groote vurige oogen. De 1Waleiiers
merken zich door hevige drift, bijna aan woede grenzende, en door
trouweloosheid, roof- en moordzucht ; doch de 1lammen
(lammen op de eilanden
van Australië zijn meestal zachter, goedhartiger, gezelliger en opregter van aard, en onderfcheiden zich door de fchoonil:e
fchoonfie en eene
regelmatige ligchaamsgeil:alte.
Maki/ers, waartoe die in
Iigchaamsgefl:alte. De Aziatifche Malcijers,
Ma/akka, Sumatra, .lava, de B;adfchuhs,
Malakka,
Biadfchuhs, Eidahrms,
Eidahans, de Darattm
Daratten
in Borneo, de D-Iakasfen
jWakasfen in Celebes, de Haroforen
Haraforen op de Mo/ukken,
Molukken,
de BisJàjjers
Bisjàjjers op de kleine Philippijnetl
Phi/ippijnm,, enz. behooren, hebben in
Jigchaamsbouw, fiaatkundig befluur,
befl:uur, eene foort van leenil:elfel,
leenfl:elfel, en
in hunne eigene onzinnige woede en wreedheid, vele overeenkomst
met elkander. Zij belijden meestal den Mahometaanfchen godsdienst,
beminnen zeevaart, oorlog, plundering, en over het algemeen fioute
ondernemingen. Hunne vredes-verdragen en vriendfchap duren flechts
zoolang als de eigenbaat, die ze voortbragt , er hare rekenmg
rekenmg' bij
bU
vindt. Zij zijn 1lltijd gewapend, in gefiadigen oorlog met elkander,
of houden zich bezig.
bezig, om hunne naburen te plunderen. Hunne ra.
zende woede heeft de Europeërs genoodzaakt, om de fcheepskapi.
Maleijer tot matroos te nemen; want
teinen te verbieden, eenen Ma/eijer
men heeft
heefe voorbeelden, dat
da~ eenigen hunner, hoc gering ook hun
getal ware, de manfchappen onverhoeds met hunne dolken op het
lijf vielen, en, voordat men hen bedwingen IWl1d·~,
1Cond~, reeds verfcll'eidene
verfcIl'eidette
hadden om het leven gebragt. Maleijfche lèhepen, met 25 m{ln,
tmln,
tasten Europifche van 40 Hukken aan, enteren dezelve met hunne
eerli:e matrolen,
matrozen, die zij
dolken in de hand, en vermoorden de eer!i:e
bereiken kunnen. Geen vrij Ma/eije,'
Maleijer vertoont zich zonder dit zijn
wapentuig, en over het algemeen zijn zij in het vervaardigen vnn wa..
penen, inzonderheid van dolken,
d0lken, zeer bedreven. De Maleijers,
Male/jers,
wier zinnelooze woede, voornamelijk, door het menigvuldig gebruik
van opium veroorzaakt wordt:,
warde, zijn alleen werkzaam in den oorlog,
wanneer er te moorden en te plunderen valt; doch in huis zijn zij
dCJl
lui van aard, laten aan de flaven het werk over, en verachten den
landbouw. De flaaf, die zijn levensonderhoud in het bebouwen vall
vàl1
grond moet zoeken, moet daarvan nog veel aan zijnen
zijlwn heer afftaan,
affcaan,
zich in den krijg begeven en zijne woonrtede verlaten; en van
hier, dat de gemeene
gemeel1e Ma!eiier
Maldier een arm, ongelukkig fchepfel is, dat
onder den last van het leenftelfel geene welvaart kan genieten, noch
tot eenigen trap van befchaving geraken.
MALESHERBES.
MALESHEREES. (LAMOIGNON DE) Onder
Ondcr de bejammerenswaarflagtoffers van het FranCche
Franfche fchrikbewind, verdient
verdicnt deze man een
dige flagrolfers
eervol aandenken; want hoe onfchuldig ook de meesten mogen ge·
weest zijn, konden zich echter weiJi.igen
weiriigen op eene zoo voorbeeldige
braafheid beroemen, dan hij. Steeds werkzillt!tl
werkzilà!ll voor he!
het welzijn zi.i~
E e 2
nel·
nel"
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ner medeburgers, verachtte hij allen
all<m uiterlijken glans en het Cchittercnd
bofleven, en keerde, toen hij zag, . dat hij zijt:
hofleven,
zijr. vaderland niet langer
nuttig kon zijn, Ilaaf
naar zijn eenzaam landverblijf terug, om ten minste
hier het welzijn zijner gemeente te bevorderen. Hij werd in
in1721
1721 ge.
boren en reeds in 1744 tot raad in het parlement verkozen, wel.
ken post hij 125
~5 jaar met
mee de grootlle naauwgezetheid en getrouw.
beid
heid waarnam; doch wa3rin
wa~rin hij tevens gelegenheid had, om de onregtvaardigheden van groote en kleine heeren te leeren kennen. Hij
Jam:len te bellratfen, zonder den haat en verfchroomde niet, de Jaatllen
volging dt:r
der eerl1en
eerllen te vreezen : zelfs bleef hij aan zijne beginfeli
beginfels
getrouw, toen de koning hem,
getrouw.
hem. in 1775, tot llaatsdienaar
Ilaatsdienaar verhief; en
het was in dezen post, dat hij met de grootlle vrijmoedigheid op
o{)
de affchaffing van de lettres dl!
de COc/let
codet (geheime bevelen tot gevangen nemen), waarvan aan het FranCche
Franfche hof een ergerlUk misbruik
werd gemaakt, ten fierklle aandrong, zonder zijn oogmerk te kunnen
vemouwdlle vriend TURGOT, door eene kabaal, llit
uit
bereiken. Zijn vertrouwdlle
het
bet ministerie verwijderd zijnde, !lam
nam ook hij, in 1776, zijn OIlCont~
flag;
Oag; reisde door Holland, ZlI'it{erltJIul,
Zwitferlfllul, en het bilmenfte
biImenfle van
v:m FrankFra/lK.
ri.ik,
riJk, en trnclme
trachtte overal nuttige
nnttige ontdekkingen voor de landhuishoud.
Inndhuishoud.
kunde en manufakmren
wcll~e hij naderhand
manufaktllren op te zamelen, van well,e
op zijne Ja11(l~oederen
landgoederen een nuttig
nuctig gebruik maakte.
i\1ALESHERCF.S
MALESHERllES
verdeelde den dag tusfchen
tusCchen landhuishoudkundige bezigheden en ge788 ui:uitleerden arbe id, van welken laatllen, inzonderheid, zijn in ) 7SS
gegeven werk, over dm
den toeflond
toef/and vall Fral/kri.ik,
Frankrijk, getuige draagt.
dra3gt.
De koning verkoos hem andermaal in zijnen raad; doch ook ditmaal
niemv~ardige hovelingen niet alleen
vond hij geen gehoor, vermits nietswaardige
het hart van den vorst misleitlden,
r:::isleitlden, maar zelfs het genoemde werk,
opzettelijk ter zijner ondcrrigting
onderrigting opgeftdd,
opgeCtcld, voor hem verdonkerden.
MALESHERBES , al weder ondervindende , dat braafheid en eerlijk.
eerlijkheid weinig geacht werden, nam andermaal zijn ontOag,
omtlag, en betreurde in ailte
llilte de fiormachtige
Ilorm:lchtige tijden der omwenteling; doch toen de
koning, op het einde van 179:2,
I79~, in hechtenis geraakte. waagde hij
het nogmaals, om het gevaarlijke toonecl
tooneel van llaatkundige
llaatkl1ndige twisten. te
betreden, en zich tot een repter/i.ik
re/!terliJk verdediger van dezen ongeluk.
ongeluk_
kigen vorst aan te bieden. Hij fchrecf
fchrcef daartoe eenen
cenen brief aan
a3n de
conventie, die den
d~n koning van 's mans betluit
bcfluit kenni3
kennis gaf. Men
weet, dat de pogingen van 1\1ALESUlmllE:S,
l\'IALEsm:rrfn:s, en zijne twee medevermcdeverdedigers
dedigers,, om 's vorsten leven te redden,
reddcn, niets
nicts gebaat hebben, en
hun geenen anderen troost overfchoot,
ovcrCchoot, dan de bewustheid van wel
te hebben gehandeld. Diep getroffcn
getroffen over zijne mislukte poging.
keerde hij naar zijn flil
llil landgoed terug, waar hij meende, tegen de
woede der heerCchende
heerfchende partij veilig te zijn; doch ook het genoegen
der eenzaamheid werd hem misgunt. Omtrent het einde van 1793,
179:1,
maakte men zich van zijne dochter en zijnen fchoonzoon meester,
en den volgenden dag van zijn' eigen pcrCoon
perfoon en de ovcrige
overige Camifamimilie, waarop hiJ,
hij. den ul1en
uilen van Grasm. 179f,
1794, Ilaar
naar de gl1illottine
guillottille

ge-
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MALESHERBES fiierf onder dit moordtuig met eene
bedaardheid en grootheid van ziel, eenen waren wijzen betamende.
MALLET DU PAN (JACQUES) werd in 1750 te Geneve geboren, en was een vriend van VOLTAIRE" die hem eene hoogleer.
~arsplaats in de fraaije wetenfchappen bezorgde, doch welke hij naar
verloop van eenigen tijd nederlegde , om de ilaatkundige
Haatkundige loopbnan
'Verloop
loopbaan
in te treden. Hij begaf zich naar Parijs, waar hij in het eerst de
Annalen
Anna/en van LINGUET vervolgde; doch kon
kort daarna van PANKOUKE
het ilaatkundig
Haatkundig gedeelte van de IJfercure de Fra1Jce overnam. Zoo
lang het rustig bleef, gaf hij door zijne onpartijdige aanmerkingen
a:mmerkingen en
befcbouwingen veel genoegen; doch naauwelijks was de omwenteling uitgebroken, of hij werd door de Republikeinen vervolgd, of.
fchaon
fc1lOon zijne neiging voor een gemengd regeringsbell:uur
regeringsbefiuur aan de koningsgezinden almede niet geviel. Vier jaar leefde hij, volgens zijn
eigen verhaal , zonder 's avonds te weten, of hij den volgenden
morgen nog op vrije voeten zijn zoude. Eindelijk, zich in Frankrijk en Zwi/ferland
Zwit[erltlnd niet langer veilig oordeelende • vertrok hij naar
Londen, waar hij den Britfchen lIfercurius uitgaf; doch dit dagblad,
hetwelk een evenwigt tl1sfchen
tusfchen alle partijen bewerken moest,
moest. mis.
.Jakobijnen werden verbitterd, doordien hij
haagde aan allen. De .JakobiJnen
hunne tDomeloosheden
womeloosheden gell:adig
geHadig aan het licht bragt; terwijl de uitgewekenen hoogst gebelgd waren over zijne aanmerkingen omtrent de
geheel verkeerde maatregelen, die men bezigde. om eene tegenom.
Hellen. Ondertusfchen moesten diegenen, die
wenteling daar te Il:ellen.
hem als partijdig befchouwden, zijne groote
grooce mate van gefchied- en
fiaackundige
fiaatkundige kennis erkennen, en ontdekten de onpartijdigen in hem
die onafhankelijkheid van karakter, welke ieder openbaar fchrijver
bezitten moet. MALLET
MAL LET had eene bicterheid
bitterheid omtrent de wereld aangenomen, welke zijne gezondheid ondermijnde, en hem in 1800 te
Richmond,
Richmond. aan
aall het huis van zijnen vriend TOLENDAL. uit het leven wegrukce.
wegrukte. Hij liet eene vrouw met 5 kinderen achter, waarvoor door zijne vrienden eene infchrijving geopend werd. Behalve
fur la naol1tlerfcheidene
o11tlerfcheidene fiaatkundige fchrifcen,
fchriften, als: COllfidérntio11S
COII[idérmiollS [ur
IJI/'e de /a
In ,-Jvolution
J"4volution Françai[e, et {til'
/jIJI en prolongent
prolongenl
ture
fUl" les caufes,
cal/[es, qui
la durée; Correspolldance
COl"t"espolJdance politique,
fe,.,'ir ÎI11 "histoire
j'histoire du répupoliti/jue, pour [en'ir
hJicaflisllle Françai[e; Peril
PerU de la Balonce
hlicaflisllle
Balance de I'Europe, en anderen,
fchreef hij in vroeger tijd eene verhandeling de J' 111ftcuetJce
lllftcuetice de la Ph;~
Ph;·
Iofophie {tIr
lofophie
[tir les let/res
/ettres enz.
InstOot met cenen fraaijen kruidtuin, eene
lVIALlVlAISON.
lVIALMAISON. Een lust{]ot
kleine menagerie en waterwerken, liggende ten Noordwesten van Pa·
riJs,
riJs. in het departement de Seine
Seille en Oife.
Oi[e. llUONAPARTE, wiens geJOZEPHINE er bezitll:er
bczitCler van was, woonde hier eenigen tijd als
malin .TOZEPHlNE
cerCle
cerfle conful. Tegenwoordig behoort dit lustIlot
lustOot :lan
3a11 den prins Euer(~ocd.
GEN nEAl'II,~RNAJS,
nEl\L"II.~RNA)S, als ~~jn moederlijk erfgoed.
MALlVIOE,, lVIALMO. Eenc
Eene aang"cl1ame
lVIALlVIOE
a:lIJ~CllamC ftad in Schollen, met
omtrent 6000 inwoners, waar de Lmherfche ker in 1527, en wel
E e 3
door
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door CLAUS
eerse openlijk gepredikt, en
C.t.AUS TENNENnINDER,
TENNENIlINDER, het eerst
cn ingevoerd werd. Zij heefe een Lurhersch
Luthersch gymnafium, eene ;nrigting lef
v.erzorging van armen, een hospitaal voor 90 zieken, benevens eenen
fchouwburg.
(MARCJ;LLO)
n:1ll1UrkCllner, door
MALPIGHI. (MARcl>LLo)
Een beroemd natuurkenner,
Zijlle' oDtleedkundige
nafporillge!l beroemd geworden. Hij
2i.ine'
ontleedkundige nafporillgen
J-lij werd in
1626 in bet gebied van IJ%gna
IJologna geboren; volbrage
voJbragt zijne fllldien
fllldicn In
in
de. wijsbegeerte en gellccsbnde
gcneesbnoc op dc
de Hooge fchool dier !1ad,
((ad, waar
de·
hij 'inzonderheid het
lVIASSJlRI genoot; werd vervolgens
hcc onderwijs van lVIASSJ\RI
to.E
N.atuurkunde bevorderd, en 4 jaar later tot I-JoogHoog.
toE dokter in de NanJUrkunde
leeraac
leeraal' in de gene~skulJde
genc~skllIJde aldaar aangefleId.
aangefleid. Zijn toenemende roem
jlcmhee Hoogleeraammbt
befl'iegclendc geneeskunbc.zqrgde llemhet
l;ezqrgde
Hooglccraammbt in de bcfl'iegelende
gcneeskunde. jla/)
dt.
jlap_.de
de l111werfiteit
ull'i:verfiteit ee
te Pifa;
Pifn; doch waarvan hU, na verloop van 3
jpar; Qllld;tt
luchtgeHel hier "Voor hem niet gunftig
anland deed.
j!1(!r,
Qmd;tt het ltlchtgeftel
gunflig was, antand
Hij. hernam in 1660 zijnen leerfloel
leerIloei te Bolognll;
Bologna; zeuede
zettede hier zijne
onderzoekingen met veel ijver VOOrt; was de eerile,
eerfie. die zich, bij de
waarneming. van den omloop des bloeds,
bloeos, van ·het
-het Mikroskoop bedienbediellwaarneming,
de,
de', en deelde zijne waarnemingen hieromtrent,
hieromtrenr, in twee brieven aan
Bl\RELLI,
Pttlmonibus, mede. In 1662 ging hij als lIoogleeraar
BARELLI, de Ptllmotlibtls,
Hoogleeraar
in de geneeskunde naar Mesjilla;
ontflane twisten met de GateMes/hw; doch OIltflane
Galenisten en anderen deden hem fpocdig
fpoedig naar BologntJ terug keeren, waar
nis/en
hij in Herfstm. 1694
I69.J. fiierf. Onder 's mans talrijke fchriften vindt
men nog, behalve genoemde, anderen, als: over de Herfi'tIS,
Herfi'ns, rie
tie
tfJiig, het
bet netl'lies, het werktuig van hee
het gevoel, de 'zmnenflellilJg
-zf111Jeuj/e/lillg der
tier
IfJiig,
itJgI!Wanden,
illgeJVanden, de zenUWetl,
zenuwm, de Milt.
Milt, de Uterus enz., alsmede over
de '%i/wormen,
'zi/wormtm, de vorming van Izet
het jong in het ei, en over de klieren.
Irlieren.
hier.
Ook fchreef hij
bij over de ontleedkunde der planten.
planten, en deelde hieromtrent vele fchrandere en leerrijke waarnemingen mede. Offchoon
Mj: wel niet vrij bleef van misflagen , droeg hij echter veel tef
ter
Ilij
voJm:rkingder Phyfiologie
Phyfi%gil! bij. Eene verzameling zijner fchriften verv-olm:ddngder
fcheen in 1626 te Londen in !Z~ deelen in folio, en eene meer naauwnaallW.
]{enrige
jaar in 4 0 • VoortS
]{eurige in het volgende j::ar
Voorts kwamen zijne nagelatene
fehriften ald:;:tr
aldaar in 1697 in folio, en naderhand te P"enetiiJ
f/enelië en Lei/den,
fehriftèn
in het licht. Zijn Conflllttltiolltlm
tlIedictJrtltn Centuia
Con[lIlttltiolltJm 11/cr/ictJrmn
Centtwin werd dO'or
door
GJ\SPARINI in 17
1713
Par/ua uitgerreven.
uitgegeven. MALPIGHI
lVIALPJGIU ml1J1tte
I11tlIltte minder
GASPARINI
r 3 te Poduo
11it
d:m wc! in fcheidkulldige
fcheidkundige proe_
uie in de beoefenende geneeskunde dan
ven, waaraan hij zijnen meesten tijd te koste legde; doch verdient
den lof, van het nnt:eelige
na.:eelige in het aderlaten, bij de toen in Italië
heerfchende befmettelijke ziekte, te hebben aangetoond.
nangetoond.
tllsfchcn Sicilië
MALTA. Een eiland in de 1I1itlrldlcnd[cke
lIiit!dellcndfche zee, tusfchen
en de Afrikafche kust,
en'
Duitfche mijlen lang en 2{. breed. Men
heefe
heeft uit Sicilië
SiciliiJ aarde derwn:lfts
derwaarts gevoerd,
gcvoerd, om de
dc rotfen , waaruit het
gebeete
beftaat, oorbaar te maken. Ooft en boom wol tieren
geheeIe eiland befiaat,
er uitmuntend; maar het gewas van koren en wijn is van weinig be.
belang; en echter leven cr op ~Jrtlta
lJrJa/ta 150,000 menfchell,
menfchen, zoodat dit
rotfcnciland mogelijk het meest hevolkte der geheele
gehec\e aarde
rotfellei!:lIld
narde is. De
zo.
zo-
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et'! winter kent men
zomerhitte wordt door de zeewinden gematigd, en
hier niet. De uitvoer van pruimen en andere zuidelijke vruchten,
alsmede van boomwol , die meestal gcfpoilnen
gcfponnen naar
m1ar Barcelona
IJoreelona verzonden wordt, brengt jaarlijks omtrent 3 mîllioeil
mÎlliocil guldens op, waartegen de eilanders het grootfie
grootfl:e gedeelte van het koren op Sicilië en
koopcn moeten. De visfcherlj
de Afioikafche
Afi'ikafche kust koopen
visfcherij en koraalvangst is
hier zeer aanmerkelijk; doch vindt men op het geheeIe
geheele eiland Oechts
flechts
ce.
ééne bron ftroomend,
firoomend, zoet water. De hoofdplaats is la Falettn,
Paletta, ee.
ne in de rotfen uitgehouweuc
uitgehouwcllc vesting van den eerftcn
eerfien ralJg,
rang, met ce.
ce ..
ne voortreffelijke haven. Bovendien bevac
bev:l~ het eiland, in zijnen omtrek, nog 9 ten dede
deele bevestigde havens, en in alles !l2
22 vlekken;
eilanden Cozo
behoorende mede nog tot hetzelve de beide kleine eilandeu
en COlllino.
COl1lino.
Malta werd in het janr 1530
Maltn
J530 door KAREL
KAREL V. :t:1n
aan de Johnnniter
Jo!zonniter or.
or..
de, als eeu
een leen van het koningriJk
koningrijk Sicilië, toegedeeld, federt welken
tijd het de zetel van derzelver ridders was, die hier in 1565 eenen
verfchrikkelijken aanval van de Turken moesten doorfiaan , welke
echter, eindelijk, met een groot verlies, tot den aftogt genoodzaakt
werden. Malta
.werden.
Molta .bleef
,bleef tot in 1798
1793 in het bezit der orde; doch werd
\vanneer
:door BUONAPARTE, op zijnen togt naar Egypte, ingenomen, wanneer
la Falet/a
Poletta zich door verraad, zonder tegenfiand, overgaf. In 1800
moest zich de bezetting aan de EngeIfchen
Enge/fchen overgeven, die het eiland, door eene firenge blokkade, hadden doen uithongeren. Dij
Bij
Atniens werd de teruggave van het eiland aan genoem.
genoemden vrede van Amiens
de orde, onder
ouder neutrale vrijwaring, beloofd; doch EIJgclolJfI
Enge/amj hierin
zwarigheid makende, zoo bleef Malta, bij deu
dell vrede v:\n
v~n Pariis,
Poriis,
aan dat rijk, hetwelk daardoor volkomen meester van de Middellal1dfc!ze
Jmldfche zee is.
MALTER
MAL TER of MALDER. Zoo noemt men voornamelijk eene
T.~u,.i1:gw de helft
helfc van
korenmaat, bedragende
bedragellde in Opper-Sakfe en T.'JUl'it:gcn
1~ fchepels; in Pruisfeil en Polen 16, en :l.1n
cen' wispel,
een'
wispel. of Jg
1k1U den
Rifll
fchepels. In fmederijen en kolenbranderijen is de Malter eeRii" 4 fchepeIs.
ne houtmaat, en bedraagt omtrent 74 kubiekvoeten.
Eenc zekere foort van ko::;ó::re
MALVEZIJ. Eene
ko:;t!.lare wijn, aldus ge.
noemd naar de fiad 11-1oll'4ia
JJlnh'4ia in Moren,
besce h'Toeit.
groeit.
Morca, waar hij het besee
Men vindt dellzelven ook in Frankrijk,
FrankriJk, Spnnje
SpolJje en Italië. De echte
wordt door de !talioilen,
Italiailen, bij \vijze v:m een
ecn fpreekwoord, genoemd:
fnOfJi1a nJ/a
olln bOCClJe
boccoe balf.'1:lto
balf.'Jmo til
al cerve/lo,
eerve/lo, dut
tlll1lma voor den
de/l mond,
mond.
1nll1Zi10
dnt is: 1ll!1una
elI ba/rem
bolrem voor de !zc;fms.
hc;!ms. Dezelfde
Dezelrde Wijll
wijn wordt ook door kunst uit
allerlei fpecerijell
IpeceriJen en kruiden n:tgcmn::kr.
nagemaakt.
(J1~amll!k!..·eil, van
V:lII het Arabisch woord lIfemo.
Jlfema_
MAMELUKKEN (lVIamlukJ.-ell,
lik, eenen
cenen Jla(lf
fI!1a! betcekl!llellde),
beteekenelu.!e), noemde men reeds vroeg de flaven.
Oaven,
Km:karus aEhmden
nEbn::den ; -bij
die uit de landen van den Km:karlls
bij hunne heeren
ambten bekleedde:1.
bekleedden. cC11 naderhand tot de gewigeervolle huisfelijke
buisfelijke ambtcn
fic fiautsbedicningell
gecn bijzonder korps uitfie
fraatsbedicningell opklommen; doch die geen
TOCll cclH'::r
CC~tcr T~ÇHINGJSCIIAN,
T~CHINCj5CII""l\I, in d~ !3dc
J Jdc eeuw) het
bct grOOtmaakten. Tocll
E
He
.E ec 4
fie
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He gedeelte van Azië veroverde, en eene menigte flaven wegvoerde, kocht NODSCInIADDIN,
fult:1n van Egypte, er
vocrde,
NODSClnIADDJN, fultan
Cr 12,000, zijnde Mingre/iërs CII
Tfcherkosfcn, doch meestal Turken
cn TfcherÁ'asfcn,
Turkm uit Kaptfchalr;
Kapt/chalr;
liet hen in alle krijgskundige bekwaamheden
bekwaamhedcn ondcrwijzcn,
onderwijzen, en vormde
uit dezelven
dczclven een korps, dat eerlang ontembnar en oproerig werd.
Reeds onder zijne opvolgers mengden zij zich in regeringszaken;
regcringszakcn ;
fielden eencn
bragten
fultan TURAN Su.\H
bragtcn den fulwn
S".~H om hals, en ficlden
eenen anderen
fultans, die in dit tijdvak regeerden, waren
regent aan. De meeste fllitans,
naven geweest. SELBI fielde
Mamelukfchen vQlksfiam
fbven
ficldc over
ovcr den lVIamelukfchen
volksfiam eedi.
nen Turkfchcn
Turkfchen pacha; plaatfie hunne zeven
ncn
zevcn opperhoofden in den divan. en benoemde uit hen de 24 fiadhouders,
fiadhollders, of beijs, van Egypte.
Deze
Dcze inrigting hicid omtrem
omtrent 2 eeuwen fiand; doch federt het midden
lIfameftl1.·km, door hun aantal
der vorige verkreeg het aanzien der Jlfalllelt/kkl!ll,
cn hunne rijkdommen, znlk een groot overwigt
en
ovcrwigt over de Osm(mnen,
Osmannen,
dat dezer magt nicts
niets hereekende.
beteekcnde. ALl BEI], die met ecne
eelle onbepaalde magt regeerde,
regecrde, en in 1775 vermoord werd, verfchafte
verfchafre hun,
zelfs ten
inzonderheid, in 1766 dit overwigt; en zclfs
tCIl tijde van den inbeijs, namclijk
namelijk !\lURAD
l\luRAD
val der Franfchen fpeelden de Mamelukfche bcijs,
BEU,
BEI], eene gewigtige rol. Hun getal beloopt 6 - 8000, en zij
naven voort, die uit de fireken,
planten zich meest door flaven
fl:reken, tusfchen
t\1sfchen
de Zwarte en Kaspifche
Kaspi/ehe zee, Ilaar C.Û;'O
Caii'o g.~voerd
g·~vocrd worden.
wordcn. Men
dwingt ze tot de aanneming van de leer van MAHOi\IET, en vormt
ze tot krijgsliedcn.
krijgslieden. De l\lamclukkcn
l\Jamelllkken maken een
cen gedeelte der Turkfehe ruiterij uit, en zijn zeer goed bereden en wel gewapend: zij gefcbe
raken naderhand tot llailtsbedieningen,
tlnotsbedieningen, en worden dikwijls zelfs beijs;
want alleen Mamelllkken
Mamelukken kunnen dien post erlangen,
crlangen, weshalve zij
als de eigenlijke bcheerfchcrs
beheerfchers van Eg)'Pte
Fgjpte kunnen worden aangemerkt.
MAl\10UDIS. Eene Indiaanfche
lVIAlVIOUDIS.
Indiaanfchc zilveren munt, in St/ratte enz.
cnz.
fchellin.'ien.
gangbaar. In Perzië doet
doct dezelve
dczelve omtrent 3 fchcllin.';en.
eiland, tusrchcn
tllsrchcn ElJgeifllld,
Ellgcifllld, Sc,';Gt.'{/ilr!
Sdut!{md en Ierland
Ier/and ligMAN. Een eilaud,
gende, en aan de llritfche
I3ritfche kroon bchourendc.
behourende. llet:s
IJ et :s omtrent
omtrcnt 8
Duitfehe
hee;'t weini,;
Duitfche mijlen lang en 3 ~ breed; hecft
wcinig lanubouw, echter
brcngt het,
her, behalve aan ta;wc, nog genoegzaam aardappclen,
brengt
aardappelen, moesgroenten en
cn vlas voort. Voorts heeft het eene
ecne goede veeteelç,
yceteelç, eene
eenc aanmerkelijke visfcherij, en hevat
bevat meer d:m !:!O,ooo
20,000 inwoners,
in\\'oners, die zich
jl[.mks noemen,
zelven l1/.mks
nocmen , en hehalve
bchalve de zoogenoemde
zoogcnocmde takken
rakI,cn van befi:lan ook linnewevcrijcn
Iinneweverijen en
cn fcllOenell
bereide huiden
11aan
fdwenen uit on
onbcreide
huidcn maken.
RamfrlY
Had des eilands,
RalJlfrlY is de voornaamn~
voornaal11!1~ flatI
ei lands , henvelk,
henvcIl:, uit hoofde van
zijne ligging, voor den flnikbandel
flllikl1andcl zcer
zeer gcfchikt is, die in vroegeren
tijd, toen het
tijd.
hct nog niet aan de kl'Ool1,
hoon, lIlaar
maar ann de grafelijke familie
DERUY behoordc,
behoorde, zeer bclangrijk
belangrijk was,
was. cn
en ook nog tegenwoor.
tegenwaar.
VAN DERBY
dig plaats herfe.
heeft. Dij dit eiland
eibne! werd in Louwm.
Lomvm. 1,60
lï60 het
hct Franfcile
Franfche
en veroverd.
iinaldeel, onder den bp:tein
linaldecl,
bp::e:n Tm1lwT,
TllUi~OT, gdlagcn
gdbgcn ell
MANC ANDO. Door dit wcorJ
MANCANDO.
wcoi'd "erna:!t
l"ci'lb:1t mcn in de toonkunst.
toonkunst,
>cu de
dat de tijdmaat van
vaJl eOl
ccn 11111ZUklhlk
111uzu!:r~uk all~d
alt~d langznluer
langzmller worden.
wordcn, oCn
toon aIlengskclJs
allcngskeIJs afnCIUl:!l
afllClU~!l modo
tOOI1
i\l.\:\.
i\L\:\'.
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MANCIIESTER. Eel:e fraaiJe
franiJe groote flad
fiad in het Enge/sck
Enge/sen graaf..
fchap
fchnp Lancasnire,
Lancoshire, of LOl/coster,
LOl/wstci" , r.aa de zmTIellvloeijing
zmnenvloeijing V:lI1
v:l11 de ri/r1~ en de bwcll,
Irwe/l, met 9[1,5co
vieren de /rk
9n,sco Ïl:wollers.
Î1:wollers. IIet
lIet eene deel
~er
Had wordt door bruggen
<Ier lbd
bruggeil over de laatst gemelde
~cll1elde rivier met Sn/ford tot het andere deel vereenigd; {~och
(~och heeft, d:m
dn:lr zij oorfpronke.
ge,;en VlTtcgcl1\\'oordiger
vutcgC:ll\\"oordiger in het priement.
parlement.
lijk een dorp geweest is, gei:en
Men vindt er 9 kerken. waaronder 6 ljis!'clwFpclijke
DisfchtTpelUke en 2~ Presbyteriaanfehe en 18 bedehuizen; CC!
cel e ope.lbare bo~kerij; een wijsgeerig en huishoudkundig genootCchnp
genootfchap , en Vi.'rrchcidene
wrfc!J(!idene fabrijken,
als van fluweel, manchester, dicmet , piqut:, hoeden, zijde
zUde en padcrzel\'e niet zoo zeer aan de nabijheid
pier. Zij heeft den bloei dcrzclve
der kolen - mijnen, als wel aan
:1:111 het kannal
kan~al van den hertog Vfln
VRn
BREDG!'.\\' I.TER te danken, waardoor men de kooIen de helft beter
BREDGEWATER
koop bekomt, dan
dnn voorheen, cn
Cil zij met de voomaamfie
voonlaalllfie plantren
plnntren
en havens des rijks in verbaud
verband fiaat. Z
ZUij wordt met regt als het
middelpunt van het Engelsch fabrijkwezcu
handel in katoen
fabrijkwezcll en den hnndel
ttangemerkt.
tlnngemerkt.
lVIANCY - CAPAC.
fiichter en eerl1e
eeri1e [IICO
MANCY
CAP AC. De lliehter
II/en van het Pertlaan.
Peruaan.
[che rijk, welks bewoners, ten tijde toen de Spanjaards met hun
bekend werden, zijn aandenken nog hoog vereerden. Hij had hen
landbouw be
kcnd gemaakt;
befchaafd,
ell, onder anderen,
befchanfd, en,
anderen. met den InndbollW
bekend
trad onder hen op als de zoon der zon; leerde hUll
hun inwendig en als
hoogfie , doch onbekende, godheid,
t.CHACt.J\IAC, dat is de ziel
de hoog1l:e,
godheid. P "CH"C"I\J"c.
of het fieunfel der wereld, maar uitwendig, en als eene ondergefchiktc, bekende en zigthare godheid, de zon, hare moeder,
moeder. vereeren,
ren. en beval, om aan Je
de Iaatfie,
lnatfie, voor de weldaden, waarmede zij
·bet
overlaadt,, dankbare offers te brengen.
·het menschdom overlandt
MANDAAT.
MANDAA T. IJicrdoor
IJierdoor verllaat
vernaat men: I. een' lastbrief of volrnagt;
volmagt;
!Z. eene verordening der regering, of ook w:!l eene regterlijke beflis.
ll.
bems.
aan zijne tegenpartij
fing, waarbij
wanrbij op den eisch van den aanklager ann
iets :Ianbevolen
aanbevolen of verboden wordt; en 3. eene foort van papieren
(territo/'ialel Mamiaten),
Mt11zdoten), hetwelk onder de republikeinfche regeld (ter";torinlel
gering van Frt111k/'ijk
Fral1kl"ijk in omloop gebragt
gebrngt werd. Nadat de asfignaten
asugnaten
(zie aldam')
aldo(11°) , waarnan
waaraan ROBESPIERRE eenen gedwongen koers had
weten te geven, na zijnen val, door het openbaar gevoelen,
gevoelen. tot
tOt bijna niets waren
wnren gezonken, en daardoor de nntionale
mttionale goederen,
goederen. die
men voor hare aflosfing
aDosung had verbonden, weder vrij waren gewor.
den,
den. bragt
hragt de regering,
regering'. die alvorens te vergeefsch, ter befirijding
be1l:rijding
der krijgskosten cn
en andere dringende uitgaven,
uitgaven. eene geldleening bebe.
proefd had,
hnd. dit papieren geld, onder den naam van
vnn Mandatm,
Mandatm. in
de wereld. Zij waren eigenlijk niets anders dan aslignaten,
nsllgnaten. en ins.
tccko/llstigm verkoop der nationale eoe.
gelijks oonll'ijzillgelJ
aanwijzingen op den
dm tcckomstigm
coe.
tlerm;
tlerC1J; doch hadden boven de as(]gnaten
asllgllaten het dubbeId
dubbeid voorregt : I.
dat
hypothcek op afzonderlijkc,
dnt zij ccne
eene {pedtl/I.!
{pa/tllr: hypotheek
afzonderlijk:.!, op eene lijst of ta.
tafel,
fd, aanEc·
aant;c·.... ezcll
ez.:n e,
c, gucderen
guederen haddcn,
hadden, hctwelk
henvcIk l11et
met dc
de asfigmlten,
asugnatcn, waarvoor de Ilationak
llationnh: goederen llcchts in
JIJ het algemeen verbonden wa.
wn.
E cC 5
ren.
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ren, geene plaats
pl3ats had; en
cn lZ.
~. konden de Mandaten ieder oogenblik
gerealifeerd worden; terwijl aan derzelver houders, zonder eenigen
gerea/ifeerd
omflag of formaliteiten, op ieder auk
fiuk goed, op de onderpandstafel aangewezen, zoodra zij zich daartoe aanmeldden, en het vierde gedeelte
van den pri.is
prijs geconûgneerd'
geconugneerd' hadden, dadelijk eene infchrijving moest
600 millioen, doch in
gegeven worden. - In het begin werden er 600
Lentem. 1798 voor lZ,400,000,000
~,400,00o,ooo Mandaten in omloop gebragt. De
regering gaf er wel eenen algemeenen en gedwongen koers aan,
waardoor zij de kosten van den aanttaanden
aanfiaanden veldtogt konde beftrijbeCtrijden s-~ doch eerlang daalden zij tot bijna op niets, en werden ,derhalve
ingewisfeld en vernietigd, of geraakten va:n
van zelve buiten omloop. In
plaats dat Frankrijk onder dezen fchuldenlast van papieren-geld zou
de zijn bezweken, diende hetzelve veeleer tot zijne redding; want
heE
he~ kwaad bragt, door zijne overmaat, te gelijk zijne heelmiddelen
met zich, en ook hier, gelijk in den geheelen loop der omwenteling,
uitwerk[els altijd-in contrast met hare oorzaken.
waren de uitwerkfels
MANDANE. De dochter van ASTYAGES, en volgens het gewone--verhaal de moedermoeder. van·CvRus
v:m·CvRUs bij KAMBYSES; een voornaam man
ne.·verhaal
onder de Perzen, 'aan wien haar vader haar ten huwelijk zoude hebben gegeven, om dus de voor[pelling,
voorfpeJling, dat hij door zijnen kleinzoon
onttroond zoude worden, te verUdelen.
MANDARIJN is eigenlijk een Portugeesch woord, van tnalldare
MANDARUN
tna110are
afkomstig,
èn beteekent
nfkon'lstig, en
beteekenc ieder openlijk krijgs- of burgerlijk, geeste..
lijk of wereldlijk
wereldlijk' ambtenaar in het Chillefche
Chinefche rijk, in welke taal men
er Q.uang
fLuang of QuatJg-fu
QUrJtJg-fu voor gebruikt. Men
MeI) kan den rang van eenen
paauwen.vede.
Mandarijn kennen aan de kleur der knoopen ,• en de paauwen.vederen, welke beide zij op hunne hoeden dragen. Ten hove heeft men.
bovendien, nog twee andere keIlteekenen
kemeekenen van hunne waard igheid;
hebbende de flaatfiekleederen
ftaatûekleederen van ieder Mandarijn, op de borst en
op den rug, ecn
een rijk l'iI:rkcJfJI,
,'icrkant, maar de onderkoningen, kabinctsmikabinetsministers (co/ao's)
(coMo's) en prinfen een 1"ol1d
rO/ld borduur[el,
borduurfel , doch de laatfte ook
op de fchouders.
fchoudcrs. VoortS
Voorts ziet men velen in het geel gekleed; eene
allcen door de aanzienlijkfren
aanzienlijkften en dezulkeo mag gedragen
kleur, die alleen
worden, aan welken de keizer daartoe
daarwe vrijheid geeft.
MANDINGUES. Zijn de talrijkfte
talrijld1:e bewoners uit de onderfcheidet1e I:!ndfchappen van Afrika,
/Jfrika, wicr
wier taal overal in dit land gefproken,
dene
ten minne verfban
ver!1:aal1 wordt. Hun rcgeringsbel1uUf
regeringsbe!1:uur is monarchaal, doch
de mar;t
magt hunner vorfien
vor!1:en bL'p~a!d.
b,'p:1ald. Zij hebbcn
hebben eene regtbank , .uit
,uit
bej~arde
peri0ncn zamcngeileld,
Palayer noe.
bej3anle onafhankelijke perll>l1cn
zamengefleld, die zij Pa/ayer
noemen, en met veel plegtig-heid
plegtigheid in de open lucht gehouden wordt;
en het is hier, dat de zaken getrouwelijk onderzocht, de getuigen
openlijk gehoord, en de vonnisfen , gewoonlijk onder de volle goed.
keuring der aanfch ouwers, geflagen worden. De Mandingtles
Mandingues zijn
over het algemeen van eene zachte en vrolijke geaardheid; nieuwsgierig, ligtgeloovig, gulhartig en minnaars van vleijerij.
vleijcrij. De mannen
eelle meer dan middelmatige lengte, welgemaakt,
zijn meestal
meeHal van eene
fierk
fterk
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flcrk cn gcfchilcc
ficrk
gcfchikt voor mocijclijkcn
mocijelijken arbeid.
arbcid. De vrouwen
vrouwcn bezitten
b"ezitten
een braaf, levendig
Icvendig cll
CIl gcvoclig
gevoelig karakter;
karakter'; laten zich in hare moederlijke tecderhéid
gl!weld affchrikken,
afCchrikken, en vinden in de harteederhcid door geen geweld
kinderen derzclvcr
derzclver eigenaardig loon. " Sla
telijkl1e wederliefde harer kindcren
" lllij,"
zeide eens een bt:diende
bediende van den reiziger PARK;
PARK; "" maar
nlij ," zeidc
" vloek mijne mocder
Deze mocderlijkc
moederlijke teederheid bepaalt
moeder nice." Dezc
zich nÎet flcchts
flechts lOt
tot de ligchmnclijke
Iigchamelijke opvoeding, maar ook, in een
zeker opzigt, lOt
tot èc omw1k!:eling
omw1kkelÏl~g vnn de zedelijke hoedanigheden
der kindercn.
kinderen. Eerbied
Eerbicd voor de waarheid
w~arheid is li!ene
~ene der eerfte l~sren
lesfen :Jlt
wclke
welke zij hun inprcnten,
inprenten, en de eenige troost voor eene bedroefde moeder, bij dca
den dood vall
vali haar kind, is de opbeurende gedachte, dat
gedurent~e zijn fchuldeloos
fduldeloos leven nimmer eenc
eene enkele leugen gehet gedure11t~e
daan hceft.
heeft. Beide [ckCendczer
fekCendezer Neger llatie
Illltie kleedden zich in katoenhetgeen zij zelf vervaardigen. Alle mannen, die in eenen
laken , hetgecn
fiaat van onafhankelijkhcid-leven,
onafhankelijkheid'leven, hebben verCcheidene vrouwen; en
mogelijk is het hieraan toe te Idrijven,
IcLrijven, dat de gencgenheid
genegenheid der Km..
Kinderen omtrent de moed
dercn
moeder
cr grooter, dan omtrent den vader is. De
mannen oefcnen
oefenen over hunne
hunne' vrouwen een zeer uitgeftrekt.
llitgefirekt gezag
gezag;t
doch veroorloven haar hct
-openbare vermaken, van
het genot van all,e ,openbare
welke vrijhcid
vrijheid zij echter zelden misbruik maken.
De Mandingues berekenen de jaren bij hct
het getal der regen.faizoeregen.faizoe-nen. Zij verdeelen het jaar in maanden, tellen de dagen bij even zoo
vele zonnen, en
cn fplitfen
fplitren den dag in morgen, middag en avond. Zij heb-bell
'bell weinig op met de Hemelfche ligchamen ; alleen trekt de maan, door
hare gedaante verar.dering,
verardering , hunne oplettendheid eenigermate tot zich.
Op het eerl1e gczigt
gezigt der l)iellWe
I~ieuwe maan, welke zij veronderfiellell,
veronderflellel1,
dat dan nieuw gefchapen is, doen de inboorlin/.:en,
inboorlinJ::en, zoowel l\'rahomeMahometanen als Heidenen, een kort gebed, waarbij een ieder zijn :ange:,ange.zigt met de handen
handcn bedekt. De fierren-loopltl1nde
flerren-Ioopkl1nde befchouwen
befchouweu zij
over het algemcen
algemeen als ll1Jtteloos,
lIlltteloos, en allecn
alleen van bela:lg
bel:l:lg voor hen,
heIl, die
zich aan de waarzcgkllnde
waarzegknnde tocwijden.
toewijden. I-IU!me
HUllne denkbeelden omtrent
de aardrijkskunde
aardrij kskunde zijn evcn
even bekrompen. Zij verbeelden zich, dat
de wereld eene, tot in het oneindigc,
oneindige, llitgcrtrekte
llitgeftrekte vlakte -is, en
befchrijven de zee als eelle
beCchrijven
ecne groote rivier van zout water, :I:m
:1:111 welker oever
oevcr het land der blanken
blan1:clJ ligt, op eenigcn
eenigcll ailbnd
afTtand van hetwelk
Kannibalen van eene reus.
zich een ander land bevindt, dat door KmmibfJ!en
achtige geft:1!te
jO;ig Sandon (het bnd, waar
gefralte bewoond, en door hun Joag
verkoopt) genoemd wordt. Zij ot[c!;ollwen
otfcl;ollWCIl ÎlUIl
hUll I:md als
men flaven vcrkoopt)
ielven
ven als het gcll1kkigftc
gclukkigfte volk der gchcelc
geheele we-w~
het beste, en zich iel
reld.
De Mal1di11gtleS,
MalldillgtleS, met dc
de voortbrellgCcls
voonbrengfels van hun land geen
voordeel kunnende doen, bebouwell
bebouwcn allecn
allecll zoo veel gronds, als zij
voor hun eigcn
eigen ondcrhond
onderhond Iloodig
noodig hebben.
bebben. In het regenfaizoen we
wer...
ken zij in het veld, en in het drooge jaargetijde houden
houdcn zich de
bewoners van de oevers der groote rivieren meestal met de visfcherij,
eÏl
eh anderen IIlet
met de jagt bezig. Zij zijn uitmuntende
uitmuncende boogCchutters,
boogfchutters,
wcten hct
het wild op Cenen
cencn vcrbaZCI],!coIl
vcrb~zCl:ècn afCtand
afftand te trelTen.
treffen. Teren wetcn
wijl
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wijl de mannen zich aan
aau deze bezigheden toewijden, fpinnen
fpinn~n de
vrouwen-katoenc-garen,
vrouwenimtoene-garen, waarva!l
waarvan de mannen eene foort van zeer
fterk
f[Crk laken weven, hetwelk zij met de afgetrokken bladen van de
indigo-pl:ll1t blaauw
indigo-plant
blaau IV verwcn.
verwen. Bovcndien
Bovendien bereiden de Jl-fandil/gucs
Jl-Iandillguef ook
de huiden hunner fchapen en geiten, en verfcaan
verft:l:1n de kunst, om aan
dezelve eene zeer \'aste
\'uste gele of raode
roode Idcur
kleur bij te zetten. Ook
vervaardigen zij zeer gocde
goede zeep.
zeep, uit cen
een mengfel van patmen
pataten en
houtasch befwande.
beftaande. - OndercusCcllen
Ondertusfchen moet men bij dit alles in het
oog houden, dat het opgegevene alleen betrekking heefc
heeft tot die MIlnMan(fit/gtles,
ilechts een vierde gcdeelte
pit/gues, welke vrij zijn, en !lechts
gedeelte van de
inwoners der binnenlanden van Afrika uitmaken; zijnde de Ove.
ove_
rige allen f]avcn.
flaven.
MANDOLINE. (In lIet
het Italiaansch Mandola,
Mando/a, Mal/dora).
Malldora). Een
in Italië gebruikelij:c
dub bclde
gebruikelij!, fna:lrfpecltuig
fnaarfpee~uig met 4 ~ub
belde fnaren, gellemd,
ge/lemd,
nIs . op de viool: g, ti, ;:;,
ö, ë.~ Tot de ë~ gebmikt men twee dunIJe darm-, tot de ;; twee fiaal-,
lJe
/laal-, tot de d twee uit dun koeene zijden, met zilverperdraad gedraaide fnaren, en tot de
gefiemde {haar
draad omwondene, en eene in de oktaaf ge/lemde
fiJaar van koperdraad. De Mandoline heeft een klankbord, als de viool, en wordt
met de fchaft van ccne
eene pen, een fiukje
ilukje van den bast eens kerfenkerfen·
booms, of met den vinger der rcgterhand
regterhand befpeeld. Zij ontleent haren
naam van derzelver
derzel\'cr amandelvormige
amandelvonnige gedaante, en in Napels vervaar.
11:1am
vervaardigt men de fraaiile,
fraai/le, die met elpenbeen, parlemoer en fchildpad zijn
ingelegd. Men heeft ook van deze foort van fpeelmigen
fpeeltuigen met 6 cn
en
meer fnaren, die, omdat zij nog meerder, dan de vorige. met de
luit overeenkomen,
D-Jandores lutMes,
lu/Mes, gcnoemd
lfJmt.
overeenkomcn, il'Jandores
genoemd worden. De lIJmI.
doline geeft het :lllllgenaamile
:mngenaalllile muzijk, wanneer
wnnncer twee dezer fpeeltuifpeeILui.
gcn, of één derzelve en eene
gen,
ecne viool, concert fpelen.
MANDSCHUS of MANDSClIOES,
MANDSCHOES, een
cen zeer merkwaardig
merl,waardig volk
in Azië, de veroveraars van China, die tot llU
nu toe aldaar
allinar heerfchen,
maar die bijna al de zeden en gewoonten der
dcr overwonnenen hebben
aangenomen. Zij zijn zoo wel in gedaante,
makcnd
gcdaantc, gel1:llte
geûalte als indrn!,
indru!,: makend
ChinezC11 onderfcheiden; middelmatig van geil:;lgeilalvoorkomen van de ChinezC1J
te, platac1Jtig
platachtig van aangczigt en
cn hebben
hcbben kleine oogen, ecnen
cencn kleinen
klcincn
neus, zwart haar, gele huid, een buitengewoon fcherp gezigt cn
en gehoor. In hUll
hun eigen
eigcil I~nd
volkomen nattlllrldnderen,
n:1ttmrldnderen,
l~nd zijn zij nog volkomcn
bebben velc
vele goede hoedanighcdcn
hoedanigheden en leven
levcn van de jagt, visfcherij cn
bebbcn
hun vee; maar in Chi:la,
Chi:Ja, dat zij Illet
met gchecle
geheele hordcn ovcrfrroolllcll,
ovcrftroomell,
gedeelte dcs
des legers uit en
en vermaken zij een aanzienlijk gcdeelte
cn bekleed
bcklecdcn
vcrfcheidenc ambten.
fcheidene
ambten, hoewel zij in de groote ileden
/leden eene bijzondere
wijk bewonen. Zij zijn in drie !lammen,
rtammen, die bijzondere tongvaltont, vallen hebben, verdeeld.
verdceld.
MANELLI. (PlJhRO)
(PII~TRO)
Ecn bcroemd
Een
beroemd kom:sch Italiaansch zanZanger, die omtrent het midden der vorige eeuw
ecuw bloeide,
bloeidc, en
cn aanmerkeaanmcrkelijk veel bijdroeg, om de oude
oudc Frnnfche
Franfche mllzijk
ml1zijk te vcrdringen
verdringcn,, cn
[maak voor de nieuwe ItaliaallfclJc
ltaIiaulIfc!lC in tc
te vocren.
voeren. l\1.\i"~I.1.I
l\L\l\;;;I.L1 wns
den fmaak
was

i

()1ll~
OlUd

MANEN.

CM.) -

MANGAAN.

44S
4'45

omllreeks het Jaar
jaar 1750 aan het hoofd van een gezelfchap
gezelCchap tangers
tan~ers
om!heeks
ItaliaallCche Jntermesfo's; maakte door zijn komisch talent' cenen
van de Italiaanfche
eenetl
'verbazenden opgang, en verwierf eellen
eenen zoo
z'oo grooten aanhang, dat er
eene foort
foore van burgeroorlog uit ontHond. Hij zong met Ser1'a
Sen'a PADRONA
van Porgolefe, die eene ongemeene geestdrift verwekte; doch fpoe.
dig vormde zich eene tegenpartij, weike
welke de oude Franfche muzijk
ont(londen de BoufBou[tegen de nieuwere in befcherming
beCchcrming nam, en zoo onrllonden
Al1ti-bouffonisten. Onder de fchrijvers en fraaije
fraaUe vernuffonisten en Ál1ti-bouffonistel1.
ten, die aan dezen llrijd deel namen, eelde men, voornamelijk. J.
ROUSSEAU en GRI~IEN.
GRI~mN.
MANEN. (MIlNES)
MANEN_
(MANES)
I-lieronder
Hieronder verllond men bij de Romeinett
Romeinefl
de zielen der afgeHorvenen,
argellorvenen, die ook Laren genoemd werden, wanLarl'en of Mal/ien, wanneer zij fchadelijk of naneer zij weldadig-,
weldadiA', Lal'l'ell
deelig waren. Sommigen hielden dezelve ook voor goede of kwade
geleigeesten der mcnfchen,
mcnrchen, die hen in hun leven vergezelden. Men
hield de 1I1fl/lCll
lIlnnen voor onderaardfche god~n; doch geloofde, dat zij
fomtijds
fomti,ids op d::!
d~ aarde verfchenen, en als fchimmen zich zigtbaar ver·
toonden. Inzonderheid moesten zij 3 dagen in het jaar, op 30 van
Oogst-, 4 van WijnWUn- en 7 van Slagtm. , de bovenwereld beZoeken,
bezoeken,
om welke reden d,m
dan ook deze dagen bij de Romeine/l
Romeinell voor ongeluk.
ongelukkig gehouden werden. I-Iet
Het algemeen vo!ksgeloof,
volksgeloof, dat de geesten
afgcnorvenen op de gelukkige of ongelukkige lotgevallen der leder afgenorvenen
venden, inzonderheid der zulken , waarmede zij voorheen naauw
verbonden waren, eenen gewigtigen invloed hadden, verwekte voor
voo~
verbondcn
zorgvtll~
hen eene a!gemeellc
algemeelle vre(!s,
vrees, en men wachtte zich derhalve zorgvul_
dig, om hen te bcleedii~en.
b(!leediijen. Vast!l:ellende,
Vasttlellende , dat
dae zij ieder verftoorder
verlloorder
der rust eens afge!l:orvenen
nfgeO:orvenen vervolgden, waren de begrafenisfen bij
het volk in hooge achting, en bralJt
(illfebra/}t men de 111anen
lWanen offers UI/fer;oe): zelfs rigtte
riae):
rigrte men, wanneer men niet wist, of een doode begraven was, een CenotaphittllJ
CenotaphitlfIJ op (zie oldat1r)
aldaar),, en noodigde de
lIfanen
lI/anen van denzelven , onder vele plegtigheid, om zich daar
ter rust te begeven, uit vrees, ,dat zij anders nog lang op de boba.
venwereld , tot kwelling
kweJling der levenden, zouden omdoolen, en hun
vorig ligchaam
Iigchaam opzoeken. Men meende voorts, dat zij een welge·
welge~
flagnc derhalve bij den brand!l:apel
brandftapel ver.
vallen aan blo~d hadden, en nagtte
verfchi1Iende
afge!l:orvenen in
fchillende dieren, inzonderheid zoodanige , die den afgeflorvenen
zijn leven aangenaam geweest Waren,
waren, en verbrandde dezelven te gege~
lUk met zijn ligchaam.
Iigchaam. '
MANETHO,
MANETf-IO, MANETHON, was afkomflig
afkom!l:ig uit Diospo/is in
Egypte; leefde omtrent !J70
~70 jaren voor onze tijdrekening; was
hoogepriester te Heliopolis,
Heliopo/t's, en fchrijver eener Egyptifche kronIjk
kronijk
in 3 boeken, waarvan de voorhanden zijnde !lukken
fiukken nog tegen.
tegenwoordig belangrijk zijn. Men vindt dezelven in SCALIGERS werken

J.

de emmdotione
emendatione tempol'um.
tempo1"um.
MANGAAN. Thans de meest gewone naam voor bruinfieen-mebruin!leen-me..
taal. (Zie BRUINSTEEN).
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MANGELWORTEr4.
MANGELWORTEL. -

MANILLA.

MANGE
LWOR TEL. (Bettl
MANGELWORTEL.
(ReM vu/gads)
vulgaris) Eene fpinaacnchtige
fpinaamchtige moes.
plant of voederkruid , dat aan het zuidc1Uk
zuidelijk Europisch zeell:rand
zeellrand in
het wild groeit. De plant heeft een' bect;:ardigell
beer;,ardigen wortel van eene ge.
Ie of roode kleur, die
roode beet tot fpijze
di", onder den naam van raode
gebruikt wordt. LINNWS
LINNEUS plaatse
plaatst haar in de twecd\!
tweede orde der vijfde
klasfe. Eene tweede foon
foort van hetzelfde geOacht,
gc(]acht, Beta
BeUl cicta, BeetBee/wortel, groeit in het westelijke Europa, voornamelijk aan de Taag,
wor/el,
Toog,
mede in het wild, en wordt thans bijna algemeen in Frankrijk en
DuitsdJond, gelijk ook in ons vaderland
DuilsdJand,
vaderl:l1ld verbuuwd. Derzelver bladen
rookzijn een zeer voedzaam voeder voor het vee, en worden ook tot rook.
tabak gebruikt. De wortel wordt zeer groot, en dient zoo wel COt
tot
wintervoeder voor het vee, als ter bereiding van Europifche fuiker,
en om onder koffij
koHij te mengen. De beetwortels van eelle gele kleur,
die inzonderheid in het zl'idelijke gedeelte van Frankrijk verbouwd
worden, verdienen boven ::ndere
aildere de voorkeur.
MANHEIM, voormaals de hoofdlhd
hoofdll:ad van den Beneden-Paltz,
Beneden-Poll::,
thans die van den Nekkar-kreits en tweede reGdemie.ll:ad
reGdemie.fiad vaR
van het
groot-hertogdom Badm, ligt aun
aan den oostelijkell
oostelijken oever van den Ri/n,
waar de . Nelrkar
Nekkor zich in die rivier omlast.
ontlast. De keurvorst FREDERIK
IV maakte in 1606 eenen aanvang, met het oude dorp en flat
flot MantOt eene Had aan te leggen, en bevolkte haar met Nederlanheim tot
ders, die uit hoorde
hoofde van gewetensvrijheid hun vaderland verlaten hadden. De nieuwe fiad
ll:ad werd wel in 1622 door de Beijetjehen,
Beijetjchen, en in
JOHANN
Fral1fchen verwoest, doch de keurvorsten }OHANN
1688 door de F1"flI1[chen
WILHELM en KAREL PmLIl'P lieten dezelve weder opbouwen; ter.
wijl de laatfl:e,
laatfie, wegens de godsdienstige twisten met de Hervormden, zijnen zetel van Heide/berg derwaarts verlegde, waarom zij onder de fraaill:e fieden
f1:eden van Duitseh/tmd
Duitschland behoort. lJlallheim
lJlfl/lheim was voor.
heen van wallen en grachten omringt; doch federt
federe 1796 zijn de wal·
len in aangename wandelingen herfchapen,
herfchnpen, waardoor de llad,
Had, die thans
geheel open ligt, 3 poorten en eene fchipbrug op 23 ponten rustende, heeft. Onder de oFnbr.re
opcnbr.re plcit:c!l
pleÎl;cIl be!:ooren
bc!:oorell de markt en parade.
plaats, en onder de gebauwca
gebouwen is de voorll1J!ib"e
kc;ok der .!czr!Ïten
Yoorll1JHge I;:c;-k
.Tczt!Îten
ongemeen prachtig, en zijn de flot-bpd,
Dot-bpcl, het fa:ld- cn tuighuis,
de munt, de fierrcllwacht,
ll:errellwachr, de
dc lehool
I"chool voor den kooph::ndcl
I;:ooph::ndcl en de
gefchutgieterij bezienswaardig. Het flot bclJaat
bcllaat de gehecle zijde aan
den RiJn, is gtoot
gtOOL cn
en prachtig, en bevat vcrfcheidcne
verfcheidcnc kostbare
verzamelingen van fchilderijen, eene fchoone boekerij, benevens de
vergaderzaal der akademie. De find
ll:nd heeft in den oorlog van DuitsenDuitsch/anti tegen FrankriJk, in het begin der omwenteling, veel geleden:
zelfs werd een vleugel van het flat
flot verwoest. Hundel
Handel en fabrijken
worden er veel begunstigd. Zij heeft ruim 21,000
21,000 inwoners,
een lyceum, behangfcl-,
behangfcl., leder·,
leder-, zijden-, hoeden-,
hoeden., wolwol· en metalenwaren-fabrijken.
MANILLA,
MANI LLA, voorheen
voorhecn Ll/zon,
Ll/zol1, is het grootne
grootll:e der Philippijnfclze
Philippi/nfclze
eilanden, gedeeltelijk aan Spanje
SpfJl1je behoorende , wel 2490
24-90 v. 111.
lU. groot
ell
CIl
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heeft
inwoners, Er zijn velc
vele en ook vuurfpuvuurfpu~
heert ongeveer 2! millioen inwoners.
wendc
wende bergen, Waarvan de MOYOl1
Mtryon nog in 1814
J 814 heefe
heeft gewoed. De
vruchtbare grond brengt de meeste der Oost-Indifche voortbrengfelen in overvloed voort. De inwoners zijn deels lIla/eijers,
lIfa/eijers, Ethiopiérs (ailas) Chineezen, .Ttlyanell
piërs
."IYtmen en ook SpanjaardelI.
Spanjaarden. In het Spaanfche gedeelte is de !lad
fiad lIlanil/a,
lIlanilIa , de zetel van eenen !ladhouder,
fiadhouder,
aarcsbisfchop,
aarcsbisfchop , hooge fchool en andere nuttige inrigtingen,
inrigtillgen, en met de
fiad is Carjela.
8 vorstend. 150,000 inwoners tellende; de haven dezer !lad
Cariela.
MANIPULATIE. Behandeling, inzonderheid de magnetifche (zie
MAGNETISMUS.)
MANLIUS, (TITUS), bijgenaamd TORQUhTUS,
TORQUATUS, was een beroemd
eell zoon van MhNLIUS
MANLIUS [mpe_
Impe.
Romeinsch conful en veldhheer, en een
rio/us. Hoe vlug ook van geest, was hij niet
niee goed ter fpraak,
fpraak. en
werd door zijnen vader, die hem niee
niet in de fiad durfde brengen, op het
land, onder de naven terug gehouden. Die
Dit gedrag befchou
befchouwde
wde de volkstribuun, MARCUS POMPONlUS, als hoogst onbillijk, en riep den vader
deswege ter verantwoording; doch de zoon, hierover zeer te onvrede,
liet hem zweijlde met den dolk in de hand naar den tribuun, en liee
ren, om van zijne aanklagte af te zien. Deze kinderlijke liefde trof
het
hee volk dermate, dat hij in het
hee volgende jaar tot Tribuulz
Tribuun mi/itaris
militaris
verkozen werd. Hij trok met het
hee leger tegen de Galliërs, waarvan
tweegevecht uitdaagde
uitdaagde.•.' MhNLI
MANLI-..
een den dapperen Romein tot een eweegevecht
us nam de uitdaging aan; velde zijne partij, en hing derzelver gouden halsketen om zijnen hals; en van dit
bij ..
die geval ontving hij den bijDaam
naam van TORQuATus,
TORQUhTUS, die tot zijne nakomelingen overging. Eenige
jaren later werd hij lOt
tot dictator benoemd, en was de eerfie Romein,
die zonder conful
confnl geweest te zijn, die waardigheid bekle'edde. Vervolgens werd hij ,meermalen conful, onder anderen 340 jaar voor onze
tijdrekening, gedurende den oorlog der Latijnen. Alhoewel geen Romein,
ingevolge de verordening van M,~NLlUS,
M.~NLlUs, zich zonder bevel, in een
behaalde zegc
zege zijns
dc zoon, de behnnldc
tweegevecht mogt inlaten, nam echter de
tweegevecht aan, waartoe een vijandelijke aanaan.
vaders indachtig, een tweegeveche
t;itgedaagd. Hij werd overwinnaar,
ovcrwinnaar, en legde den op
voerder hem had liitgedaagd.
den vijand behaalden buit aan
vocren; doch deze wendaall zijns vaders voeten;
veromwanrdiging van hem af; overhandigde hem cellen
eenen
de zich met verol1tw:tardiging
krans van overwinning, en beval tcvens
tevens aan den bijldrager , om de
doodllraf, welke hij
hU verdiend had, aan hem ce
te voltrekken. Door
dit voorbeeld van gefirengheid konde MhNLIUS
MANLIUS op de ftiptfte
ftiptftc gehoorkort daarna de vijanden aan de Fi.
n~
zaamheid rekenen. Hij overwon kore
firis: terwijl zijn mede-conful, DECIUS Mus, zijn leven voor het
vaderland opofferde. De fenaat bewilligde ,hem de eer van den triurnf, waarop hij tot het ambteloos leven terug keerde, en dit
umf,
die federt
niet
niee weer verliet. Men lloemde
noemde llaar
naar hem alle verordeningen, waargeregtighcid werd gehandhaafd, Man/iana
in eene zoo geftrenge
genrenge geregcighcid
Mmzliana
edicta.
MANNA. Is het gedroogd",
gedroop;dc:, klcverÎi'c,
g-d-.' , doorfchiJdoorfchijklcverite, licht
lichr g(;]':.
nellncnelf
en-
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MANNUS. MANSARD. (F.)
nende, en honigzoew Lip, hëtgeen fommige foorten vnn esfenboon1en
in het zuidelijke EuropfJ, inzonderheid in Calabrië en Sicilië, opleveren. Men verkrijgt ook eene foortgclijkc zelfsftandigheid uit ver·
fcheidene andere gewasfcn, b. v. uÎC den Beetwortel, en in de Oas.
terfche lauden OlHmoet men nog een graoter a:1I1tal, die ten deele
nog ni~t eens genoegzaam bekend zijn, welke het Manna opleve.
ren. Eene dezer planten behoort tot het geflacht der hanen-kammen (IJet!.r!rlrtllII) , Cl] men vermoedt, dnt derzelver Manna dat geIl:! g:!we~st zij, hetgeen de Ismi'litm, op hunnen togt door de Arabifche woc~tijn, nmti;.:den. Ook in All/erika vindt men gewasfen ;
welke deze zelftbndigheid opleveren. lIet Manna van BrimJçolz
komt V:1n den gellleenen lorkenboom.
MANNUS. Een van de beroemdftc held~n der oude Duitfchers,
een zoon van THUISKOU , die na zijnen dood als een befchermgod
vereerd werd. Hij was de MJ\RS der DlIitfc/lers, en zijne beeldtenis,
in de reuzen gefcaltc eens oudDuitfchen krijgshelds, met ceue dierenoud·Duitfchen
huid omhangen, een fchild op zijde, en ftaande onder eenen eiken
boom, het tinnebeeld van fterkte, werd nog langen tijd door de
RlIgiër! godsdi~nsti;j vereerd.
MANOMETER. Digtheids-meter; een werktuig, dienende, om
de veranderingen aan te wonen, welke de digtheid der lucht door
cn warmte, alsmede <(oor vochtigheid, ondcn
den invloed van koude en
dergaat. OTTO GUERU,E vervaardigde den cerften
eerften Manometer, die
uit cenen bol van eenen voet diameter oeftaat, welke, nadat er
cr de
lucht is uit;;cpompt,
uit;;epompt, door een t naar den omvang, hoogstmogelijk
"klein tegengcwisc, :ran e~nc balans in evenwigt gebragt wordt. Zot)
buitcnlucht dunner wordt, dan zij te voren was, draagt
dra nn de buitenlucht
de balans natuurlijk een geringer gedeelce van het gewigt van den bol
dan voorheen, en verkrijgt de lantfte daar door eenen uitnag ; maar
wordt de lucht digter, dan zij te voren was 7 dan draagt hij
een grooter dec
deelI van het gClVigt van den bol, dan te voren, en
bekomt daardoor het tegenwigt dell uitl1ag~ Om te weten, hoeveel
de lucht dunner of digter geworden is, legt men er of naauwkeurig
afgemeten gewigt bij, tot dat het verbroken evenwigt weder herfteld
iS, of men brengt boven aan de balans eenen, in graden en minuten
verdeelden, hal ven cirkel, waaraan de tong zelve telkens den hoek
aantoont, w:tarin zij van de verticale (lijnrcgtc)
(lijnregtc) linie afwijkt. Dit
werktuig is naderhand aanmerkelijk verbeterd, en inzonder!Jeid door
}OUCHY tot grooeer
gebrage , die zijnen Manometer den
dell
grooter volkomenheitl gebragt
evell eens beteekenenden naam van Dnfymeter (zie aldaar) gegeven
even
heeft. Daaretltegen geeft SAUSSURE aan den gewonen barometer,
dien hij in een glazen kastje bragt, om de veerkracht der zich daar~
in bevindende lucht, bij verfchillende graden van warmte en vochtigheid, te bepalen, te onregt den maam van Manometer.
MANSARD. (FuNçols) Een beroemd bouwkundige, die in
1660 te Parijs als eerfte koninklijke bouwmeester [derf, en in de
kerk
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kerk ·van SI. PauJ werd bijgezet. De prachtgebouwen , naar zijne
teekeningcn vervaardigd, zijn zoo vele gedenkftukken zijner talenten.
Hij omwikkelde in zijne plans edele en groot[ehe denkbeelden; eenen lijnen [maak, en eene grondige kennis "an alle de afzonderlijke
declen zijner kUlIst, en was hierbij zcer ftreng in zijne ei[ehen omtrent zieh zel"cn. COLBERT, op wiens verlangen hij een plan voor
het paleis de LOllvres ontworpen had, vond het werk v:tn MANSARD
zoo voorrreff~lijk, dat hij van hem de belofte vorderde, om zijn
omwerp zonder eenige verandering uit te voeren; doch hij wel.
gerde dir, omdat hij de vrijheid wilde behouden, om het nog te
verbeteren. Het lustilot lJfaifolls wordt voor een meesterfluk g~~
houden. De gebroken daken, die hij het eerst invoerde, omleeneo
van hem den naam V:111 jWallfardCl1.
MANTlNEA. Tegenwoordig Tripolitza, eenc ftad in Arlradié.
a:11l de grenzen van Argo/is. ZU werd in den Peloponnefchen oorlog door de Spaf"tal1etl verwoest, doch na den flag van Leuetra weder opgebouwd, en is inzonderheid beroemd geworden, door de zege, welke EPMIINONDAS hier op de Spart{/Ilel~ behaalde.
I\TANTUA. Voormaals een hertogdom in Lombardije, met de
vorstendommen Castigliolle en Solferino, op 46 vierk. m. , meer
dan 200,000 inwoners bevattende. Sedert 1708, toen de laat.
fte hertog KA3Ef. V, in den Spaanfchen fuecesfie-oorlo g, de Fran.
fehe zijde koos, werd deze door den keizer in den ban gedaan, en
fiierf hij kon da~rna te Padua, zonder erven na te laten. Van
et bezit des lands, vereenigde het
dien tijd af bleef OostC/lrijk in h
het
in 1785 geheel met het MiIaan[ehe gewest, en vormde met dit het
Oostenrijkseh Lombardie. In 1797 werd het door llVONAPARTE bJ,J
de CiL1lpijn[che republiek getrokken, en maakte naderhand het groot.
fte gedeelte van het departement de .lIfil1cio in het koningrijk I/alië uit, tOt dat Oostenrijk in 18 q er weder bezit van nam; eD
nu werd het eene provincie of legatie van het Lombardisch-Venetlaanseh koningrijk , die in 17 distrikten verdeeld is.
De hoofdftad MANTV 1\ ligt in den hoek van een groot meer.
door de ft'Iincio gevormd, en is verder door moeras[en omringd, die
haar ontoegankelijk maken. Men komt alleen door twee hoofdbrug.
gen in de Had, welke door eenen fterl;en muur omgeven wordt, en
bovendien door eene citadel gedekt is. De rtl·aten zijn meestal breed
en regt, en gedeeltelijk van fraaije gebouwen voorzien. Onder de
openbare plaaeren verdienen de Piazza del Sz. l'ietro en de Piazza
del Argine, mee het ftandbeeld van VIRGILIVS, genoemd te worden.
De voormalige kerk en boekerij der Fransciskallen , die der Jewiten
met haren tOren, tOt eene fcerrenwacht ingerigt, het eertijds hercoglijk paleis; nIsmede de gebouwen der univerfiteit, in 1625 gefticht~
en de nkademie der weten[ehappen, waarmede eene fchilder- en
bouwkundige nl:ademie is vereenigd, zijn overwaardig, om bezigtigd te
worden. Men vindt er eenige zijde- en laken-weverijen als ook looije.
ALGEMEEN W00RDENll. IV.
F r
rij.

MANUAAL.
MAR
AT. (J. P.)
MANUAAI... MARAT.
rijen, en de handel is meest in handen der Joden. In de nabutlrfchap
nabutlrCchap
der [cad
fcad ligt het dorp PietoIo (het oude dIldes),
dndes). de geboorteplaats
van VJRGJLlUS,
I1rgilimra, of grot, waarin men meent, dat
VJRGJLIUS, en de Firgiliana,
deze dichter zijne verzen vervaardigde. Mantua bevatte in 1780 nog
30,000 inwoners; doch welk getal federt
federe bijna een vijfde verminvermin.
derd is, bedra;;ende hetzelve in 1816 flechts
Ilechts 124,778, door de be.
langrijke rol, welkc
welke de vesting der ftad, toenmaals, in de oorlogen
tusCchen Frallkrijk en OostenriJk
Oostenrifk fpeelde. In 1795 blokkeerden haar
de Frall!chen.
OostcnrijkCchcn veldheer WURl\ISER
Frall[chen. en dwongen den Oostenrijkfchen
WURl\lSER 9
om dezelve, Uit hoofde van gebrek aan levensmiddelen, over te
geven; in 1799 werd zij door belegering, door dc
Oostenrifktrl
de Oostenrijker,
onder KRAIJ, weder aan de Frallfchen ontrukt; doch in het be_
gin van 1801,
1801, tcn
ten gevolge van den wapcnftilftand,
wapenftilfrand, na den flag van
JIJare1Jgo gefloten, weder terug gegeven. Eindelijk werd zij na den
lJfarengo
vrede van Parijs, zonder beleg, door de Fra/Jfclten ontruimd.
MANUAAL. TIeteekenc
Beteekent in de toonkunst het klavier van een or.
gel, hetwelk met de handen beCpccld
befpeeld wordt, in onder[cheiding
onderfcheiding van
het Pedaal, hetwelk men met de voeten
voet~n treedt.
l\TANUFAKTUUR. (Zie: FABRijK).
FABRIJK).
MANUSCRIPTEN. Hand[chrifcen.
H:mdCchriften. (Zie aldaar).
MARAT. (JEAN PAUL) Deze, met verdiende verachting ge.
brandmerkte, boo5wicht werd in een dorp Van het prinsdom NeufchaNmfchatel, in 1744, geboren. Zijn nlsteloos
rusteloos karakter bewoog hem, om zij~
De
ne familie en geboorteplaats te verlaten, en zich naar Pariis
Parijs te begeven, waar hij zich op de beginfels der genees- en heelkunde
toelegde, en vervolgens als kwakzalver rondreisde, om zijne ge.
neesmiddelen openlijk aan het volk uit te venten. Hij werd verver.
volgens bekend door eenige fchriften,
fch.iften, waarin hij zonderlinge genees. en natuurkundige fiellingen
fllo1lJme,
l1ellingen beweerde, zoo als: de r
Hamme,
Nnflue/lce de rrome
ou ársprindpes de l'iliflUe/1ce
all1c [!Ir
[11,. Ie corps, et du corps [ur
[U,.
r ame; Decoul1erte
DeColll'erte [ar
[lIr Ie [eu,
feu, télectricitd
I'é!cctricitd et la lumUre,
IU111Ure, en ettelij.
etteliJ.
Ï{e anderen van Coortgelijken
CoortgeliJken aard. Het meeste van allen echter
maakte hij zich bel'llcht door zijn dagblad: Ie Publict'su
Publiciste Parifien,
pariJien,
~lctwelk door rAm;
rAm" tlu
au Pellple lVerd opgevolgd, waarin hij eiken
dag
llag moord, plnndering
plundering en opfi:md
opl1and tegen den koning'
koning met eene fioutflontheid predikte t wanrvan
wa~rvan nog geen voorbeeld is. Hij werd meermalcn
meermalen
aangeklaagd; doch wist :dch altijd of door de vlugt, of door
fio'tltheid en onberclmmdheirl
fio'mheid
onberchaamdheici tcgen
tegen zijne regters , te redden. MARAT, r.a den 10 van Oogstm. 1792, lid geworden zijnde van het
rchrikbewind. was de eerfie,
1"chrikbewind,
eerl1e, die de verCchrikkelijke bloedbaden
van den 2den en 3den van H erfstm. daaraanvolgende aanraadde, en
wemig
welnig tijds dnnrn:t
dnnrnn· den voordr:tgt
voordragt van DANTON en RonESPIERRl':.
RonEsPIERRE toc
[Ot
ten dicratonchap, in de conventie t waartoe hij voor Parijs verkozen was, openÎUk
openlUk regtvaardigde. Hij deed verfcheidene
verfcheÏllene voorflagen
voorllagen
tot moord en roof; drong er op aan,
ann, dat de koning binnen .24!l4
t1l1r
bitste in zijne dagtmr gevollnisd
gevonnisd en te regt gefield zou worden; hitste
bla-
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bladeo 's volks woede tegen de regering op; verklaarde 10 Sprokkelm. 1793 al de veldheeren voor verraders. en al de legers buiten
fiaae, om den vijand het hoofd te kunnen bieden; vorderde in
Grasm, daaraanvolgende 100,000 bloedverwanten der uitgewekenen
tot gijzelaars voor de veiligheid der gemagtigden, door DUMOURIEZ
aan den vijand overgeleverd, en drong vervolgens er op aan, om
de hoofden der vooTtvlugtige
voortvlugtige BOURBONS
BOURBOl'\S op prijs te !l:eIlen.
Niet
fiellen. Niee
lang daarna onderteekende hij, als voorzitter- der }akobijner
Jakobijner club,
het
bet beruchte adres aan het volk, !1rekkende,
firekkende. om hetzelve tegen
desde meerderheid der conventie op te rnijen. De Girondistell des.
wege een decreet van befchuldiging
bcfchuldiging tegen
tegcn hem bewerkt hebbende.
hield MARAT zich in het eerst fchuil, en verklaarde fchriftelijk
llan de vergadering, dn
dnt hij zich mm
aan haar belluit
beOuit niet onderwierp;
t\an
doch naauwelijks had hij zijnen heilloozen aanhang er op afgerige,
en alles in gereedheid gebragt , of hij verfcheen
ver[cheen voor de regtbank ;
werd vrijgefproken , in zegepraal in de conventie gedragen, eo
verfcheen , met
mee lauweren bekranst.
bekranst, op de tribune. Thans z:oche
zoche
bij zich op zijne vijanden te wreken, waarvan het gevolg was,
was.
dat in het begin van Zomerm. 1793, op zijnen aandrang, 27 afgevaardigden gevat en onthoofd werden. Gelukkig echter maakte de
dood, dien hij door de hand van CHARLOTTE CORDAY (zie aldaar)
ontving, op den 14 van Hooim. deszelfden jaars, een einde aao
omving,
aan
al zijne affchuwelijkheden. Men bewees hem, als eenen martelaar
der vrijheid, bijna goddelijke eer; rigtte
triumfbogen enz.
rigue voor hem trilIInfbogen
op, en keurde hem waardig, om in het pantheon te worden bijbiJop.
gezet; doch naauwelijks kwam het bedwelmde volk tot rede, of
men verbrijzelde zijne
zijne borstbeelden, haalde zijn lijk uit het pantheon, en wierp
wicrp het in de MOllt111tl1'tre.
MARATHON. Een vlek in Attica, 140 fcadien van Athene,
beroemd door de overwinning, welke de Atheners onder MILTlADES,
in het 3de jaar der 72fte
7!2fte Olimpiade, aldaar op de PerzC/J
Perzen behaalden.
Een bewijs, hoever het land hier is aangefpoeld.
aangefpoeld, is, dat dit
dir dorp,
:Een
Snndfchnkat Egribos behoort,
befwort , meer dan een
dat nu tot het Turkfche Sandfchakat
half uur van zee ligt.
MARATTA, of lVIARATTI,
MARATTI, (CARLO) een beroemd Italiaansch
Italiaanscb
had, zijne geboorteplaats te Came.
fchilder en graveerdèr
graveerd~r in koper, had.
Camee
,'nno,
,'ano, in het mark Ancolln.
Ancolla. Zijne vroege zucht voor de fchilderkunst was oorzaak, dat hij reeds in zijn Ilde
IIde jaar naar Rome reisde,
en aldaar tot zijn 19de
I9de jaar in de fchool van SACHI verwefde,
vertoefde, waar
hij
GUIDO REN!, met het
biJ de werken van RAFAt!L, CARRACCI en CUIDO
gelukkigst gevolg, beoefende, en veel roem verwierf. Voor LODELODE.
beeldtenis van DAPHNE,
WIJK XIV fchilderde hij de beroemde becldtenis
DAPHNE. cn
fiierf in
verfcheidene pauren
paufen bedienden zich van zijn penfeel. Hij fiierr
1713 in eenen hoogen ouderdom, en muntte inzonderheid uit in beo
befcheidenheid en minzaamheid. Niet te vrede, het zijne te hebben
bijgedragen ter bewaring der fchilderfmkken van RAUëL
RAFAëL in hel va·
vaF f 2
ti.
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1\1 A R. A T TEN.
tikaall, en {Tie
~Tle van CARRACCI in het Farnezlsch paleis, liet hIJ voor
deze meesters in de kerk del/a Rotonda gedenkzuilen oprigten. Als
kunstenaar verdient MARATTA den naam, door RICHARDSON hem gege.
laat(lell fchildcr der Romeinfche fchool. Hij was
geven, van den laatilen
een groot teekenaar
zijne orde
teCKcnaar:: zijne denkbeelden
dcnkbeclden waren verheven; zijnc
was voonreffelijk;
uitdrukking bChageliJk;
behageliJk; zijne behandeling
voonrcffclijk; zijne uitdmkking
verfl:andig
gefchied-, bouw_
verll:andig en zijn kolorijt levendig.
lcvcndig. IIij was in de gefchicd-,
bouw.
en vergezigtkunde zeer ervaren, en
fchilderf1:ukken er
Cn wist in zijne fchilderll:ukken
de-een goed gebruik van te maken. Inzonderheid bewondert men in dedoorf1:raalt, en zijne overheerzelve het bevallige, dat er overal in doorll:raalt,
lijke teekening in handen en voeten. Zijne voornaamf1:e
voornaamile fiukken
nukken bebe·
vinden zich te Rome: ook zi~t men een fchoon fehiJderU
fchilderij van zijne
hand in het paleis lIJidaïlow
jJficlzaïlo!ll te Petersbllrg,
PetersbtJrg, en drie fiukken
nukken in de
J;alerij
Jjalerij te Dresdm.
Drcsdm. Bovendien heeft hij verfcheidene uitmuntende
platen geëtst, onder anderen het ICl'en "tm
l'tm lVIARIA in 10 afbeeldin.
gen. Onder zijne fcholieren zijn CJUARI, BEROTTONI en P"SSORI
PASSORI
de bekendlle.
bekendf1:e.
MARATTEN. Een volk in HinJos!atl,
Hit/doston, dat de binnenfl:e
binnenfie bergachtige fireken
eiland, aan deze zijde der GafJges,
ll:reken van het [chier"
fchier-eiland,
en een groot gedeelte van Sm"affe
SUl-atle tot
rot aan Goa en de kust van MaHinJostan, [en
{ahar bewoont. Hun land grenst ten Noorden aan Hindostan,
ten
.ten
Oosten aan de golf van Bengale, ten Zuiden aan Galconda
Ga!conda,, en
enten
Westen aan de zee, en bevat omtrent 28,000 Duitfche
Duit[che v. m. De
lHarattm
Jllaratten overtreffen in dapperheid en krijgsroem bijna alle tegen.
tegen..
woordige Ilatien
meien van Azië, en blijven, lliettegenf1:aande
niettegenilaande de onafmevoorrbrengfels des lands, hunne
telijke rijkdommen en de heerlijkfie
heerlijk!l:e voortbrengCels
'telijke
voorvaderlijke zeden, en oude, edele eenvoudigheid behouden; doch
beÎchuldigt men hen, over het algemeen, van trouweloosheid. De
hoofdf1:ad
hoofdllad des lands is Punah, niet ver van Bombay, en deszelfs opperhoofd draagt den naam van Mar. of lJlahaRajah,
jJlahaRajah, wiens magt
echter door Peischwa, of den eer(len
eerilen minister, van langzamerhand
zoo geheel is gefnuikt geworden, dat deze, met eenigc Bra1lJinen,
thans het geheele
gehecJe gebied in handen heeft.
Voor het midden der 17de eeuw waren de 11laralten nnauwelijks
bij den naam bekend; doch hun groote aanvoerder SEP"GI,
SEPAGI, zich van
de onlusten onder den groot-mogol AURUNG-Zl'.ll bedienende, vertOt aan zijnen
bond zich met verfcheidene Rajahs, en veroverde tot
dood, in 1680, ver[cheidene
verfcheidene gewesten van het Mongol[che
Mongolfche rijk. Zijne opvolgers maakten zich nog geduchter; omrukten den grootmo.
grootmo~
gal de eene provincie na de andere, inzonderheid in Decan, en vielen
gol
Portugezetl en ElIgeJfchen
ElJge/[chetl met veel voordeel aan • .Taloersch
.T aloersch 01'
zelfs de Portugezen
den binncnlandfchen
binnenlandfchen handel der Maratten, oncfiond
onr!l:ond hieruit in 177:A
een oorlog, waarvan het geheele voordeel der EngeIfchen
Engelfchen,, na 4 jaar
krUg gevoerd te hebben, al.
lang eenen bloedigen en kostbaren krijg
leen in eene WClIllg
weillIg be~eekelJende vergrooting van het gebied van
lJfal"alUn werden nu voor de Engelfchclf boe
Bombay bell:ond. De lJ.faralUn
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langer hoc
hoe gevaarliJker, en zelfs konden zij HIJ DER ALl, hUl~
ht1l~ gevaarlijkfie
vaarlijklle vijand in het Zuiden, door herhaalde oorlogen wel eelliger
eClliger
mate in toom houden, lllaar
maar niet geheel te onderbrengen. Ook een
grootne infpanin[panllieuwe oorlog, dien zij van 1778 - 1782, met de grootlle
lling
Jling van kracht, tegen de lIlaratten
Jllaratten voerden, benadeelde de magt
gcringfie, maar bragt veel meer de Engclfchc
van dezen niet het gcringlle,
Oost-Indifche maatCchappij,
maatfchappij, die van dien oorlog de hoofäbewerkfiel'
hootäbewcrkfier
Oost-IndiCche
was, aan den. rand van haren ondergang. Een overwinnend Engelsch
leger firoopte
llroopte wel door het geheele land, veroverde of verwoestte
de meest fierke plaatren , en maakte een
en zeer grooten buit; doch
eenen
bij iedere nederlaag verzamelden de Maratten
Martlt/en nieuwe troepen; bedienden zich inzonderheid van hunne ruiterij, de beste in het ge1l:adhouder van Dec(lIJ,
Deetll), en
beele
heele Oosten; verbonden zich met den ltadhouder
zelfs met hunnen erfelijken vijaud
vijand 1I1JDER
IhjDF.R ALl; bedreigden voornacu Zuidelijke bezittingen der Britten, en verkrevcrkremelijk de Westelijke en
gen
gcm ten laatne, bij den vrede te Bombay in 1782,
I78~, val]
van hunnen oneilnnd Salfetta en eenige nagemeen verzwaktem
verzwakten vijand, behalve het eiland
burige plaatren
plaatCen,, al het verlorene terug. In 1785 verkreeg het rijk
der Marallen , onder hunnen grooten veldheer M.\DAJEE SCINDIA,
die in 1794 fiierf, eene nienwe
nieuwe aanwinst door de geheele overmeeslaatne overfchot
overrchot van het door hun
tering
lering der groote fiad Delhi, het laatfie
voor lang verzwakte MongolCche
l\'Iongolfche rijk, en de gevangellneming
gevangenneming vall
van
den lantnen
laatnen groot-:nogol SIIMl
SIIAH ALLUM. Ook veroverden zij in 1788
een groot gedeelte van het Noordwaarts
Noord IVa3rtS van Delhi
Dellti liggende gebied
van den ZAHED Cltrm,
ChtJl1, en bragten zijnen zoon en opvolger euoCIIOLAM KANDJR
KANDIR eene volkomene nederlaag .toe. In den jong!1en
jong!l:ea tijd
verbonden zij zich met de Engelfde/l
Engelfden tegen den gevreesden TIPPo
TIPPO
5MB,
SAIB, en verwierven, bij eenen voor hen zeer nadeeligen vrede, ecu
gr00t
heerCchappij over Hindosfan
/{indostf11l is dus grootendeels
groot fiuk
lluk lands. De heerfchappij
JfarfJtfen, en wordt hun alleen nog door de EligelfchC/J,
in handen der il1aratten,
Ellgc/fc/2C/1,
en de in het Noordelijk gedeelte magtig gewordene
gewordcne Seiks betwist;
doch hunne dapperheid, hunne uitmuntende
uicmuntende krijgstucht en ruiterij
waarfchijnlijk alle
alIe deze hinderpalen fpoedig overwinnen,
zouden waarfehijnlijk
en zelfs alle Europeërs uit Hilldostan verdrijven, indien niet inwendige onlusten en oorlogen, die door hunne vijanden genadig
gellndig worden aangevuurd
aangevuurd,, hen onophoudelijk onderling verdeelden en verelen
zwakten.
MARAVEDI. De klein!le
kleinfie van alle Spaanfche koperen munten,
welke thans zeer zeldzaam is, en alleen in het rekenen Ilog
nog gebruikt
wordt. Men had echter, in oude tijden, ook gouden en zilveren
munten, die men Maravedi's noemde.
MARBURG. De hoofdplaats van Opper IJCSfell,
IJcsfCIJ, in het keur.vor.
keur.vor_
lVlARBURG.
ecne voorCtad en om(tendom
ftendom Hesfen, aan de
dc La,'zI1,
La,'zl1, met 6 poorten,
poortcn, eenc
trent 6,470 inwoners, cie
è.ie van de
univer!ltcit en collegien
dc lluiverfiteit
collegiell beftaan
beftaan ,
genoeg-za:1m aan eenen
en verder eenige fabrijken hebben. Zij hanp:t
hanp;t genoegzaam
cellen
berg, op welks boveufte gedeelte
gedcelte een
ecn flot ligt, en heeft ccne ProtCS_
F f 3
tes.
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tescamfche univerÎ1teit,
univerficeit, reeds in 1527
.527 aldaar ge11ichr,
geflicht. Zij ontving,
lesrantfche
onder de regering van
vnn den tegenwoordigen kcurvoTSL,
kcurvom, aanmerkelijke
onderfceuningen, en had in 1816 niet minder dan 28 gewone, en 5
onderfteuningen,
buitengewone hoogleeraren. Bij dezelve bevinden zich een landhuis·
landhuishouw- en heelkundig infciwllt;
infrÎwllt; een ontleedkundig thea ter, met eeIle verzameling van uitgelezene preparaten; een wel ingerigt huis
voor de verloskunde, en eene aanzienlijke boekerij. Onder de Lu.
therCche fterken
rterken is die van St. Eliznbcth,
Eliznbeth, met hare fraaije gedenkfiukken, merkwaardig. Er is ook eene industrie-fchool , een werkhuis,
een hospitaal, twee ziekenhuizen enz.
MARCASIT. Zwavel.
Zwavel· kies, iJzer-kies;
ijzer-kies; eene mecaalaardige
metaalaardige zelfsllanzelfsllan.
digheid van eene klokfpijs gele kleur, trapswijze eensdeels in
io het
goudgele, anderdeels in het fianlgr:13uwe
fiaalgr:13uwe afdalende; dikwijls duiveohals·kleurig,
glanzig en veelvenhnls-kleurig, of tomb:tckbruin
tombackbruin aangcl1agen;
aangcllagen; metaal
mecaalglanzig
al zoo hard, dat zij aan het vuurllag vonken, en tevens eenen zwa.
zwavelreuk van zich geert. Behalve het door zwavel verërcfie
veriErclle ijzer, bevat dezelve ook fom
tijds goud, zilver, arfenicum
fomtijds
arfenicnm enz. Men vindt
er .33 hoofdfoorten
hoofdfoorcen van, die zich in velerlei gedaanten vertoonen, en
op onderfcheidene wijze gekristallizeerd zijn, namelijk gemune
gemeene zwazwove/-, jlraolftraal- en Ulater.fries,
water-kies, waarvan de beide laacfre
"el-,
laatfte eene helderer
kleur, d:tn
dan de eerrte hebben. De kies, inzonderheid de eerstgenoemde fooft,
foore, dient om er zwavel, aluin en ijzer-vitriool van te winnen,
en werd voorheen in Duilsch/and, op fchietgeweer, in plaats van
vuurfteenen gebruikt. Voor het overige wordt de WiwlfJt/z
Wis1IIut/z bij de
drogisten en kruidmengers ook 1I1arcafit
lIlareafit genoemd,
genoemd. en geven de alchymisten aan alle onrijpe metalen denzelfden naam.
MARCELLUS. (M. CLAUDIUS) Een beroemd Romeinsch veldbeer, die in den tweeden Punifchen
heer,
PUllifchen oorlog, het eerst, gelukkig tegen HANNIBAL
HANNJBAL ftreed,
confiJl , in het 531 fee
fte
fcreed, en reeds vroeger als confi.Jl,
jaar van Rome,
Rom~, groote blijken van moed en dapperheid gegeven had.
HIJ overwon den aanvoerder der Galliers , VIRIDO:\IARUS,
HU
VIRIDO;\IARUS, die hem
tot een tweegevecht had uitgedaagd; en het gevolg dezer zegepraal
overmeestering van Opper-Italië,
was de volkomene ovelmeestering
Opper-ltoliiJ, bij welke gelegenheid de fenaat,
fen~at, bij een uitdrukkelijk bel1uit,
belluit, verklaarde, dat hij
lnfubriërs en Germanen bedwongen had. Dit is het eerst, dat de
de lnfuhriërs
eet'manen
eet-manen in de Romeinfche gefchiedenis genoemd, en het laatst, dat
veldbeeren gewag gemaakt
van een perfoonlijk tweegevecht onder veldheeren
wordt. Toen kort daarna de tweede Punifche
PUllifche oorlog uitbarstte,
trok MARCELLUS , na den ongelukkigen !lag
l1ag bij
Canaea, tegen HAN.
HANbU CnnoerJ,
~IBAL op, en noodzaakte de Chartagers, om met verlirs terug te
tIllBAL
trekken. In een nader gevecht werd HANNlBAL
HANNIBAL mede tot den aftogt
afcogc
gedwongen, waarop MARCELLUS
Rome,
MAIlCELLUS eindelijk, 11l
lil het jaar 539 van ROl1Je~
te gelijk met den beroemden FJlDWS
FADWS MAxIMus
MAXIMUS CUNCTATOR, tot het
confulaat verheven werd. Naderhand verrigtte hij in zijne provincie
Sicilië verfcheidene dappere daden, waaronder de belegering van
Symcusc de merkwaardigfte is, welke [rad
:zich eindelijk
CÎndelijk zonder eenige
S;jmcusc
fead rzich
voor-
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Hierdoor de plundering niet kunnende verhinderen, beval hij, om geen
en SyrtJcufer
geenen
Syracufer te doodcn;
dood en ; doch zij.
zijne verbitterde [oldaten
ver[cheidene inwoners,
foldaten vermoordden nogtans verfcheidene
ARCHIMEDE5. De Syrflcu[ers
en onder dezen ook ARCIlIi\IEDES·.
Syrocufers zich te Rome over
zijne wreedheid beklaagd hebbende,
hebbcnde, werd hhijij wel
wcl vrijgefproken,
vrijge[proken. doch
verruilde vrijwillig de provincien, en bleef in Italië, waar hij
den oorlog tegen Hlt.NNIBlt.L
HANNIBAL voorczettede;
voortzettede; doch eindelijk,; in het jaar
S45 van Rome, in het
hct zestigfte van zijn leven, (Ïleuvelde,
fileuvelde, nadat hij
vijfmaal het confuJaat
confulaat bekleed had. Hlt.NNIBlt.L
HANNIBAL liet zijl)
Zijl) lijk
lijj{ onder
de grootfre eerbetUigingen
eerbetuigingen verbranden, en zond de asch in eene kostgenacht bloeide langen tijd en
bare lijkbus aan zijnen zoon. Zijn geOacht
telde verfcheidene con[uls,
met den zoon van OCTAVIA,
confuls, tot dat het lUet
de zuster van AUGUSTUS, uit[cierf.
uitftierf.
Arrondisfcl11ent en ll:ad
hcr Groot HertogHertog.
MARCHE. (La) Arrondisfcment
/1ad van het
Inatae ook wel lIfard?
]I/arde CIJ Pa/lJine
dom Luxemburg, de laatae
Famine geu.oemd,
gelJ.oemd,
en door het eeuwig edict, in 1677 aldaar gefloten,
gcflotcn, bekend.
be kendo Zij telt
1450 inwoners, die ijzer.
ijzer- en kant-fabrijken,
kam-fabrijken, in den omtrek finedtrijîmedcrijdea. veehanen en gieterijen hebbe 11n ~ en tevens van de veeteelt eu
cu den
del beaaan •.
MARCHESI (LulGl),
(LUIG/), ook l\'IARCI-lESINI
l\TARCHESINI genocmd,
genoemd, werd m
1755 te lJlilaan
Aiilflan geboren, en was
w~s een der beroemdfte Soprcmistep
Soprallistep
(discant-zangers), die zich reeds in zijne
zijn e teederfte
teederCte jeugd als liefhebber op den waldhoorn liet hooren. Door kunstkenners aangemoedig~,
aangemoedig~.
verliet hij heimelijk zijn ouderlijk huis, cn
en onderwierp zich te Ber~
Eer.
&a1»o
camo aan de castratie ; ging cinddijk
eindelijk naar Duitschltl/ld,
Duitsch/alld, om zich
verder te oefenen, en keerde vervolgens naar zijn vaderland terug,
waar hij overal verbazing cn
en bewondering verwekte. Inzonderheid
werd hij te Floret/ce
Florence in 1779, en in het yolgende jaar te Milaan,
MilaalJ, met
de hoogfte geestvervoering ontvangen, en ontving in 1782
178:1 van de
akademie te Pi{a
gcdenkPita eenen opzcttelijk
opzettelijk voor hem vervaardigden gedenkpenning. In Turin,
Tt/rin, werwaartS
werwaarts hij
hIJ op eene jaarwedde van 1000
1000 du.
du_
katen beroepen wcrd,
werd. bood hem de keizer van Rmland
Rus/and als grootaldaar, een jaargeld van 5000. duvorst, bij zijn toenmalig verblijf aldaar.
katen aan, wanneer hij hem naar Petersburg wilde volgen; doch
bet fchijnt
het
fchijm dat dit laatrte eerst in 1786
) 786 gerchied
gefchied zij
ziJ,, na dat hij zich
Weenm had laten hooren. Berlijn
vooraf te Rome en in 1785 te Wunen
genoot zijne tegenwoordigheid in 1787, waarna hij in het volgende
jaar te L01lden
LOl/den optrad, waar hem van de ondernemers der Italiaanfche opera, voor éénen winter, 1500 pond [t.,
ft., een bmcfit
bmefit voor
hem zelven, en vrije reiskosten werden toegelegd. De zuiverheid en
cn
helderheid zijner ftem
Hem wekte een ieders verwondering, en ten aanzien van zijnen voordragt ftelde
Helde men hem nog boven Flt.RJNEJ.Ll.
FARINELLI.
Ook in zijne houding en gebaren was hij zeer beroemd. Ilij fderf
ftierf
te Milaan
Milaall in het jaar 1792.
MARCUS, de Evangelist, is volgens het berigt van oude kerkelijke fchrijvers
fchriJvers dezelfde, die mell
men vit de gcfchiedenis der
del' Apostelen,
F f 4
als
~oorwaarden aan hem overgaf.
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als den veeljari
veeljarigen
reisgcnoot van PAtTLt;s en PETRUS op hUd.
5en reisgenoot
keDo
De togten, onder den na:un
naam van JOHAl\'l\'ES
JOHANNES MARCUS,
MARCUS, leert kenDen. Zijne moeder MARIA was gewoonlijk onder het gevolg van
JEZUS ,en zijn huis te Jeruzalem
Jertlzalem diende tot herberging der Apog"
telen. Hij heeft dus gedeeltelijk zelf beleefd, of van ooggetuigen
vernomen, wat hij in zijn Evangelie van JEZUS verhaalt. Het is
blijkbaar, dat hij fchreef voor Christenen uit de IJeidenen,
Heidenen, doch niet
volkomen zeker, of zijn Evangelie het eerst te RQme,
Rome. of te A/exAlexa,,,lrie,
ig
andrie, waar hij gemeenten geflicht had, dan wel te Antiochie
Antiocnie is
gelezen geworden. Hij onderrcheidt zich van de
cedc overige door eevecl, dat mee d~ waardigheid van
Ile bondige kortheid, waardoor hij veel,
den Mesflas zamenhing, en voornamelijk voor de Joodfche Chris
ChristeteDen van belang zou zijn, voorbij ging. Zijne echtheid is nooit in
eenigen twijfel getrokken.
getrokkcn.
P;f1llOnt, aan de Bormida gelegen, met
MARENGO. Stadje in Pkmont,
SI!200 inwoners,
iuwoners, en bijzonder door den merkwaardigen flag
Dag van den
Sl200
14den
I Soo bekend.
l4den van Zomerm. 1800
MARGGRAF. (AND. SIGIS:'l.)
SIGIS~r.) Een bcroemd
beroemd fcheidkundige,
in het begin der 18de eeuw te BerliJn geboren , waar hij ook
Hierf. Het fcheidkundig onderzoek der metalen
in 1781 flierf.
metalcn heeft in
antldit opzigt veel aan hem te danken. Hij leverde eene volkomen ant/Iyfis (omleeding)
(oll[leeding) der harde fieenen,
flecnen, en droeg
drocg niet
nict weinig bij tot
l,fts
de invoering eener eenvoudige, en duidelijke methode in fcheidkunfcheidkul1~
platina had be~rbcid;
bearbeid;
dige bewerkingen. Na dat hij langen tijd de platilJa
verrljkte hij de delffiofkunde
delfilofkunde met de ondekking van den bruini1een,.
bruinfleen,.
en meer andere van groor
gTOOt belang. Zijne onderfcheidene fcheidkundige fchriften
fchriftell kan men vinden in de verhandelingen der Derlijnfche
llerlijnfche
akademie, waarvan hij, gelijk van meer :l1lderen,
anderen, lid was.
JEZUS, van welke ons flechrs
Dechts weinige,
MARIA, de moeder van Jezus,
zoowel
doch genoegzame trekken bekend zijn, om ons in hare zoo
wel verdiende achting te bevestigen. Volgens de Evangelifche verhalen was zij
gedrag,
eene Joodfche dochter van een godvruchtig en onbefproken gedmg,
die, uit het verarmd ge!1acht
geflacht van DAVID afllammende,
amammende, te Nazareth,
flad in GIJllilea,
Calli/ea, in fiille
flille afzondering leefde, en aan eenen
eene kleine fiad
timmerman, JOZEF, mede uit dat ge!1acht
geflacht afkomstig, verloofd was
was,~
timmennan,
verfc11Cen, die haar aankondigtoen haar een Engel of Hemelbode verCcheen,
de " dat zij welgevallen in de oogen van God gevonden had, en
ft eenen zoon zoude ter wereld brengen, dien zij JEZUS
JEZUS zoude hee'"
ZOOI1 des Allerhoogfien
Allerhoogflen zoude genoemd worden";
ft ten, en een zoon
er op de vraag van MARIA: hoe zal dat wezen? dewijl
dewiJl ik
;k geenen
ge geest over haar zou
man hekenne ? bijvoegende , " dat de heili
heilige
..
Allerhoogflen haar zou overfchaduwen.
overfc:haduwen,
" komen en de kracht des Allerhoog!1en
" waarom het heilige, dat uit haar geboren zou worden, Gods zoon
»zou
"zou genoemd worden." Orfchoon
OffchoOll llU
IIll wel MARIA
l\r."'RIA !e
te Nazaret1z
Nazareth
cchter te Bcth/che11l,
Bethlehem, een
eell gering vlek of fiadje
Uadje
woonde, beviel zij echtcr
Jtu/ea J alwaar ook koning DAVID
DA VlD geboren was, en
wcrwaartS zij
in Jeu/ea,
cn wcrwaam
tel,"
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ter gelegenheid van eene, door den Romelnfchen
Romeinfchen keizer bevolenc,
bevolene,
befchrijving
befchri]ving des Joodfchen volks, verpligt geweest was, met haren
J OZEPH te reizen. Voorts vinden wij van M
MARIA
.... RIA
ondertrouwden man J
opgeteekem, dat zij ·haar
joodfche wcc,
opgetcekent,
'haar kind JEZUS,
JEZUS, volgens de Joodfche
wet, liet
vefvuld waren hetzelve
hetzelv~ in den
befnijden;
befilijden; toen de d\lgen
dilgen harer reiniging veFvuld
jOZEPII
tèmpel
tempel aan den Heere voor!l:elde,
vooraelde, en vervolgens met hem en JOZEPII
naar Egypte moest vlugeen , om zit:h
zi€h voor de moordlust van HEROHERODES te beveiligen, die bevolen had, om alle kinderen in Bethlehe71l
Bethlehem
en degzelfs
dcS"zelfs landpalen,
landpaleti, 2 j~ar
jaar en daar beneden oud, te doen ombrenJOZEPH en MARIA
MAR·,A lI1et
gen. Na den dood van dien vorst keerde JOZEPH
met
JEZUS naar Nazareth
jaarlijks op het paaschfeest
paaschfeesc naar
JEZUS
Nazot"eth terug, en reisden joatIijks
JeruMlem, waar zij hurinen
JeruUJlem,
hunnen zoon, die hun ontweken en nn
nu flechts
flechtg
12
Jg jaar oud was, na drie dagen angstvallig geiocht te hebben, ein.
eindelijk in den tempel, zittende onder de leeraren , hen hoorende en
ondervragende, wedervonden. Behalve
nehalve deze weinige bijzonderheden
vinden wij bij de Evangelisten niNS
ni~ts verders van de levens-om!l:andighelevens-omaandigheden van MARIA
MARIA opgeteekem,
opgeteekent, dan alleen, dn
dat zij zich met JOHANNES
-onder
~nder het kruis van JEZUS
JEZUS bevond, die haar aan de zorgen van de2en zijnen geliefden lliscipel
zijne moeder aanbeval. Niet on·
discipel als zijne'
JOHA~NES haren overige
waarfchijnlijk heeft zij aan de hand van JOHAl'\l'\ES
overigen..
levensweg atgelegd;
afgelegd; doch van hare verdere lotgevallen en eindelij .....
voór.;
ken dood fpreken de Evangelisten niets, zoo min als van hare voor..:
gegeven IIemelvaart.
Hemelvaart.
zich onder de Christenen eeReeds op het einde der 4de eeuw deden zieh
MARIA of te veel of te weinig, vereerden. On
nige aanhangen
aanhnngen op, die MARIA
der de eer!l:en
eeraen bevonden zich Thracifche of Schytifche vrouwen, die.
die,
naauwelijks tot het Christendom overgegaan, en nog vol waren van
de I1eidenfche
IIeidenfche denkbeelden omtrent eene moeder der goden. Zij
kwamen naar Arabië, voerden aldaar eenen plegtigen eerdienst voor
eden, omgangen en offers. Oolf
haar in, en dienden haar door geb
gebeden,
Oo~
droegen fommige godgeleerden het gevoelen, dat MARIA
MARlt. altijd maagd zou gébleven
gebleven zijn, als een punt van geloof voor, en
Doemden
MARIA
noemden eenen
een en in Araóië
Arahië opgekomen aanhang, die M
.... RIA voor
JOZEPII ,, en de moeder van verfchelde wezenlijke vrouw \'an J{)ZEPII
dene, bij hem verwekte kiooer::-n
kinder:!n hield, Anlidikomflniotiten,
Atllidikomaniotiten, .dat
,dat is
tegenarevers van MARIA.
MARIA. Reeds in de 6de eeuw heeft de Christelijke kerk aangevangen, feesten ter harer eere
ce re te vieren, waarvan
waarv:m
die van MARIA'S Ontyongenis,
OntYfJl1genis, Reiniging, HC11le/!'fJart
Hemelvaart en anderen, in verfcheidene Protestantfche, landen,
Innden, behouden zijn. De
Griekfche en Katholijke Christenen, gelijk ook de Schismatirche
kerken, in het Oosten, vieren, behalve de genoemde feesten, ook
tef eere van MARIA;
M .... RIA; doch heeft dat van hare o1lbeonbenog andere ter
"Iekte
Hetz·elve
"lekte OntvatJgmis
Ontvangenis alleen bij de Katholijke kerk plaats. Hetz'elve
omaond
oDt!l:ond in 1145; maar werd later, uit hoofde der tegenfpraak,
welke deze leer bij de Dominikanfn
niet algemeen in
Dominikancn ontmoette, Iliet
acht genomcn. De vcrecring
MARIA
vcrecring' van M
.... RL\ heeft hct
het gevoelen in de
F f S
we-

458

MAR I A A N TOl NET T E.

wereld gebragt van het wonderdadig vermogen van verfcbeidene.
verfcbeidene t
oude MARIA beelden, waarvan inzonderheid die te Loreflo in Italie
Czmftochau in Polen nog tegenwoordig den naam hebben,
en te Cunflochau
bebben,
dat zij door hunne wonderdadige krachten alle ziekten, aan ziel of
ligchaam, kunnen genezen.
Als l1erren
tlerren van den tweeden rang fcbitteren in de Evangelifche
Rethanie, de
gefchiedenis nog andere MARIA'S,
MARIA'S , als: I. Ml\RIA
MARIA van Be/hal/ie,
zuster valJ LAZARUS, de leergierigfie leerlinge, en hartelijkfie vereerfrer van JEZUS, die haar zelfs met zijne vriendfchap
vriendfcbap verwaardigde, en den onvergankelijkfien
onvergankelijk(len lof toezwaaide. C*) 2. MARIA MAGMIIGDALENA, die a~n
a:ln den Heiland de herfielling
berfielling van eene zware ziekte
te danken had,
bad, en daarvoor hare erkentenis, door de opregtfie verkleefdheid, aan hem betoonde. Zij diende hem met haar vermogen;
verzeide hem op zij ne reistogten; weent onder zijn kruis; is de
laat(le
laatfie bij zijne begrafenis, en de eerfte,
eerfce, die op den dag zijner op.
fianding naar zijn graf {helt,
lhelt, en haren herrezenen meester weder ziet.
Eene verouderde, door de kunst, zoowel als door de kerk, geheigehei.
ligde dwaling verwisfeld deze vrouw met de ongenoemde zondares
zondarc$
te Nain, die door JEZUS, uit hoofde van haar berouw, en de opoffering, die zIJ deed, om zijne voeten te zalven, vergeving harer zonden ontving. (t) 3. MARIA,
MARIJl. , de vrouw van CLEOl'IIAS,
moeCLBOPUAS, de moe-der van den Apostel JAKonus,
JIlKOIlUS, en 4- MARIA,
MIlRIA , de zuster van de
moeder des Zaligmakers , welke wij bejden onder zijn kruis en biJ
bij
zijn
waarfcbijnlijk reeds vroeger onder zijn
ziJn graf ontmoeten, en waarfchijnlijk
gevolg geweest zijn.
MARIA ANTOINETTE, (bij haren geheele",
geheeletll naam MARIE
ANTOINETTE, JOSEPlfE.
JOSEPHE. JEANNE),
JEANNE) , van Lotharingen, aartsFrankriJk, was de dochter van keizer FRANS I en
hercogin van Frankrijk,
hertogin
MARIA THERESIA, en werd in 1755 in Weenen geboren. Zij geDoot eene zorgvuldige opvoeding, welke zij ler verkrijging van meDigvuldige kundigheden bezigde, en boeide door hare natuurlijke.
nigvuldige
bevallige fchoonheid het hof harer moeder, toen zij hetzelve v~
VC[lo
liet, om met den Dauphin van Frankrijk, naderhand LODEWijK XVI,
te huwen. Als koningin zocht zij de hanen harer onderdanen door
werken van liefde en weldadigheid te winnen, en toonde dit inzonderheid in den fellen
V:ln J788, door haren ruimen onderfiand
felIen winter van
aan noodlijdenden; doch ook omtrent dezen tijd begon de laster
over haar zedelijk gedrag en karakter een nadeelig licht
liclrt te verfpreiden, en klaagde men haar in openlijke gefchriften wegens allerlei iniJltrigues aan. Dan offchoon ook de gefchiedenis deze befchuldigiobefchuldigingen, waarvan geene immer bewezen is, en vele op haar zelve reeds
ver werpen, vordert echter de pligt der
onwaarfchijnlijk zijn, moet verwerpen,
waarheid, dat men erkenne, dat
da[ de koningin er zelve aanleiding toe gegeven heeft. Van eene levendige verbeelding
verbeeldIng zijnde, vertoonde zij
daar.

e,
e'

MATTHBV'
MATTHBVS XXVI vcr~ IS.
Ct) LUCA$
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VU vers
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daardoor dikwijls den fchijn van ligtzinnigheid , en fom tijds van vermomming; terwijl haar rusteloos karakter haar dikwijls tot verandering, involging van allerh:mde modes, en gedurige afwisfeling van vennaken voerde. Hierdoor werden groote geldfomlllen aan nuttiger oogmerken onttrokken; doch nog meer benadeelde zij zich door dal zij hare
waardigheid en aanzien niet handhaafde; zich niet aan de flrenge etikette onderwierp, en daaromtrent geene de minfle aanmerking konde verdragen. Dit gaf horen vijanden :ulI1leiding, om te verfprei.
den, dat zij Oosunl"ijks-gezilld gebleven, en eene geborene vijandin
der Fran[clten was. Dè bekende historie van het h:llsfilOer, hetwelk
op den naam der koningin gekocht, doch waarvan bewezea was.
zij daartoe geenen last hlld gegeven. gaf nieuwe !lof tot befchuldi.
dat ging; en dit geval moest natuurlijk op haar karakter eellen zeer nadecligen invloed hebben, en hare dagen vergiftigen. De fchuld des rijks tot eene onmatige hoogte geklommen
zijnde, riep men, onder CIILONNE, de Ilendcn bijeen :de
:de. koningin
woonde de eerfie opening dezer vcrg~dering, in ecne eenvoudige
kleeding, bij; maar ook van dit oogcublik af was hare gewone Vi"~
lijkheid verloren. Onophoudelijk betuigde zij hare gehechtheid aRg
haren gemaal en hare kinderen; doch het gevoel harer grootheid, welke zij door de omwenteling meende beleedigd te zien, werkte bij
haar te fierk, om zich in bellisfende oogenblikken eenigermate naar
het gevoelen des volks te kuunen fchikken. Veel voordeeliger vertoonde zij zich iu de gevaarlijkfie tijdflippen , waarin het op waarde
en perfoonlijkcl1 moed aankwam, en één enkelde harer blikken genoegzaam was, om het volk in toom te bouden, waarvan de afl"chuwelijke, genoeg bekende, gebeurtenisfen van 5 en 6 van Wijnm. J]89.
en de niet min gevaarlijke tooneelen in het koninklijk flot te Yer[ailes, op den !lollen van Zomerm. 1792, de doorflaanfie blijken opleveren. Zij verzeIde den koning op zijne vlugt naar Pfll"enneS, en
verklaarde , toen zij van d~ar in de Ttlillel"il'n waren terug gebragt ,
aan gemagtigden, die haar ondervroegen. " dat, daar de kOlling met
" zijne kinderen wenschte te vertrekken, banr niets konde weer" houden, om hem te volgen; dat zij federt 2 jaar genoeg getoond
• had, llem nooit te zullen verlaten, en dat zij daartoe te meer was
" aangefpoord door de vaste overtuiging, dat haar gemaal zich niet
" buiten Frt111krijk zoude begeven J waartegen zij ook alles zoude
" hebben ~angewend, om dit te verhinderen."
Op dezen !lorm volgde cene korte l1ilte. Den JO van Oogstm.
1792 !lelde de koningin, dIe befloten I,nd, haar leven te wagen.
alles te werk, om haren gcma~1 te bcwegen, om met de wapens
in de hand den dood te trotferen; volgde hem in den tempel, en
vertoonde in dit trcurvo! verblijf de gebeele onverzettelijkheid van
haar karakter. Na de tcrcgtftelling h~ars gemaals venwcht zij der
conventie allecn om rouwkleederen , die zij tot haren dood droeg.
Den 4 V:l11 Zomcrm. J793 werd zij van baren zoon gefchcidcn, den

S

1\-1 A R I A, koningin van Engeland.
400
S van Oogstm. daaraanvolgende naar de conchcrgerie overgebrage ,
en den IS van Wijnm. verhoord. Men befchuldigde haar van '8 rijksgeldmiddelen verfpild; de openbare fchatkist uitgeput; daaruit fommen aan den keizer gegevenl; met de buitenlandfche vijanden onderhandeld, en de binnenlandfche onlusten begllnftigd te hebben. Zij
antwoordde onverfchrokken op alle vragen; doch werd, offchoou
men vruchteloos eene menigte van getuigen tegen haar gehoord had,
[en dood veroordeeld. Zij hoorde haar vonnis met gelatenheid i
beklom den volgenden morgen, nadat zij een en tamelijk gerustcll
nacht had doorgebragt , moedig de kar, die haar naar het fchavot
voerde, en onderging haar doodvonnis met eene voorbeeldelooze
aandvastigheid, in den ouderdom van nog geen 38 jaar.
MARIA, koningin van E11geland, dochter van HENDRIK VIII, en
wn deszelfs eerfie gemalin KATHARINA, was na den dood van EDUARD
VI, in 1553, de naaste erfge:1aal~ der kroon, en het was alleen hare blinde gehechtheid aan de Kmholijke kerk, en haar onverzoenlijke haat tegen de Protestanten, welke den Protestalllfchen EDUARD,
op aandrang van den hertog van Northumberland, aanleiding gaf,
om de opvolging op den troon, bij uiterfien wil, aan JOHAN NA GRAY,
eene verre bloedverwante, die zoowel door haar verlicht verfiand
en hare geleerdheid, als door haar voorcreffelijk karakter, uitmuntte,
en tevens in den Protestanrfchen godsdienst was opgevoed, over te
-dragen. JOUANNA werd dan ook aanftonds na zijnen dood als koningin l.)Ïtgeroepen; doch het grootfce gedeelle der natie en zelfs
van het leger verkla1rden zich voor l\1.\RIA, die een nader en meer
gegrond erCregt had. De ongelukkige JOHANNA werd hierop n:1 wein:ge dagen onttroond, en MARIA ging in hare wraak zoover , dat
zij haar, bencvcns
bencvclls haren gemaal- en vader, den hertog en verfcheidene harer nanhangers, in 1554, openlijk liet omhoofden. Dan deze waren niet de eenigfie llachtoffers, welke onder hare regering
vielen: opgehitst door den bloeddorlligen en dweepzieken bisfchop
en grootkanfelier ST. G.1RDJNER, die haar geheel in zijne magt had,
werden tallooze Protestanten ten dood gedoemd, en zag men overal brandfiapels rooken; zelfs moest de edele aambisfchop van Canterbur" THOMAS CRAUl\lER , een der merkwanrdigfie hervormers
der Engelfche kerk,
kerk. in 1556 dien beklimmen. Volgens HUME werden, binnen 3 jaar, 5 bisfchoppen,
bisfchoppen. 2 I geestelijken, 8 edellieden,
edellieden. 84
burgers, 100 landlieden, dienstboden en ambachtslieden,
ambachtslieden. 55 vrouwen
en 4 kinderen, ter zake van den godsdienst, ten vure gedoemd. De
meeste Protestanten gingen met eene onverfchrokkene fiandvastighcid
den dood te gemoet: het rijk werd ontvolkt, en de inwendige welvaart ging geheel verloren. Ook in andere gevdlen, waarin geen
verkeerde godsdienstijver haar bel1uurde , handelde zij niet minder
wreed. Een Jury had, bij mangel aan genoegzaam bewijs, eenen vermeenden niehter eener zamenzwering vrijgefproken ; doch MARIA
nam de gezworencn gevaugen, legde hUil cenc geldboete van 1000
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a.

MARIA

VAN

MEDIelS 46.
4&.

en
cn 12000
!lOOO pond it. op,
op. en hield den vriJ
vrij gefprokenen ~2 jaar lang la
ID
hechtenis. In 1554
11, erfprins, en na15S4 huwde zij met PHILlPPUS 1I,
derhand koning van Spanje:
bet rijk
Spal1je: een huwelijk, hetwelk voor het
zeer nadeelig was, want haar gemaal wikkelde E1Jge/al/d,
1557»
E/lgdl1nd, in 1557,
in eenen oorlog tegen Frankrijk, waarbij de laatfte
laatrte Engelfche bezittingen in dat land, wam'onder
waa:'onder Ca/ais, in 1558, geheel verloreD
gingen, en ·tevens
.tevens de groote invloed, dien Ellge/and
EI/geland feden
federt eeuwen
in dat rijk gehnd
gehad had, in eens ophield. MARIA, reeds feden eenigen tijd onpasfelijk , trok zich het vcrlies
Ca/ais dermate aan
verlies vnn
van Calais
aan,t
dat zij kort daarna in hetzelfde jaar ftierf, waarna ELIZABETH (zie
Q/doar),
Q/daar), eene i.iverige
iJverige berchermrter
befehermftcr der Protestanten, den troon beklom.
MARIA LICHTMIS. Een voorname heilige dag der Roomsen
Roomsch
Katholijkcn,
v:m ieder jaar invallende, en
Katholijken, op den 2den van Sprokkelm. van
,gewoonlijk v,ouwel1dag
v,ouwendag Ir-noemd,
rr-noemd, dat Is de dag der lieve vrouw, zoo
.gewoonlijk
als
nis de Roomschgezinde Christenen de Mocder
Moeder onzes Heeren noemen. Eigenlijk moet men onder de gezegde benamingen, Maria
Lichtmis of YrouJllendag,
Yrouwendl1g, volgens de inftelling
infcelling verfraan
verftmm de viering der
gedachtenis van het voleindigen van den tijd der reiniging, bij eene uituit.
dmkkelijke wet, volgens Levitikus 12 v. 1 en vervolgens voorge.
dnlkkelijke
fehreven,
haar. volgens
fchreven, en dus ook aan MARIA, waaraan ook door haar,
LVKItS
LVKAS 2 V. 22
22 enz. voldaan werd: diensvolgens beteekent MARIA
M.\Rt&
lichtmis eigenlijk: " feestdag, ter gedachtenis der, door MARIA,
" volgens de }oodfche wet, betreffende de kraamvrouwen, volbragte
" reiniging.'. De bijvoeging van Lichtmis heeft haren oorfprong te
danken aan de brandende waslichten of harfen , welken men oudtiJds, op gezegden dag, ·of
tijds,
-of onder het doen der mis, in de kerken
bragt, omdroeg, en door den dienst des priesters plegtelijk wijdde.
Men wil, dat deze feestdag door keizer JUS1llJ:NUS
JUS'l1lJ:NUS omtrent 542, of
door zijnen opvolger JUfmNIANus
JU6TINIANUS is ingefteld, ter gelegenheid ee.
eener zeer fterke aardbeving, zware pestziekte en andere droevige gege_
beurtenisfen, welke Konj/antinopel en omliggende frreken te beurt
vielen.
MARIA VAN MEDICIS, de dochter van FRANS
FRIINS II van MeMe.
dicis, Groot-henog
Groot-herê0g van Toskane, werd te Florence geboren, en
huwde in het jaar 1600 aan den koning van Frankri/k
Frankri.ik HENDRIK IV,
na wiens dood zij in 1620 als regentes aan het hoofd van het riJks·
riJksbe!l:uur
bell:uur optrad. De hertog D'EpERNON had het parlement gedwongen, om haar het regencfchap
regentfchap op te dragen; een regt, hetgeen tot
hiertoe alleen aan de algemeene !tenden
fienden toekwam. MARIA,
MARI.\, tevens regentes en voogdes over haren minderjarigen zoon LODEWI]K X!Ir,
XII f, gaf
den groot en SULLY zijn ontnag.
oncnag, en liet zich door Italioanfche
Italiaanfche en
Spaanfche gun!l:elingen
gunll:elingen leiden. De fiaat
naat verloor zijn aanzien van
buiten, en werd van binnen door magtige grooten verfeheurd.
verfcheurd. Dij
Bij
een verdrag, in 1616 genoten, werden wel alle de eifehen
eifchen aan de
misnoegden coegertaan;
toegelhan; doch de partijzucht openbaarde zich eerlang
op nieuw, vermits men over het algemeen over het gedrng van MA_
RIA
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RIA
lI.1A

te onvrede was, die zich geheel aan den maarfchalk
maarrchalk

D'ANCRB
D'
ANCRB

en

zl.Jne echtgenoote G
GA[.IGAI,
gunl1elingen, die imzijne
,U.IGAI, de onbefchaaml1e
onberchaamtle gunllelillgen,
maarmer den troon omringden, liet befluren.
belluren. De dood van den maar.
fchalk,
fchalk. die op be\'cl
bevel van LODEWljK XlII vermoord werd, maakte
aan d~l1
d~n burger-oorlogburger-oorlog een einde, en lVIA
MA RIA werd llaar
lIaar Blois verwezen, van waar zij vervolgens naar dngouleme
/lngouleme ging. RICHELIEU, toenmaals bisfchop en naderhand kardinaal, bewerkte in 1619
J619 eene verzoening tusfchen de moeder en den zóon; doch MARIA,
M .... RI ..... niet te vrede, dat men de gemaakte overee:Jkomst
overeeakomst nIet
niet uitvoerde, oml1ak
onttlak eenen nieuwen oorlog; maar moest zich fpoedig onderwerpen. Na
den dood van haren vervolger, den connetable DE LUYNES, !lond
Ilond
zij aan het hoofd van den !1:aatsraad,
l1aatsraad, waarin zij, om haar aanvanke.
lijk gezag te bevestigen, RICHELIEU, haren guntleling
gunrleling en imendant,
intendanr,
pIaatlle;
plaatlle; doch naauwel ijks had de kardinaal het toppunt zijner grootheid bereikt, of hij deed zijner weldoenller gevoelen, dat hij niet
meer van haar afhankelijk was. Sedert verzuimde MARIA niets, om
hem weder ten
teil val te brengen, en ontwrong
omwrong aan LODEWIJK XIII,
Lyon gevaarlijk krank werd, de belofte.
belofte, om hem van
toen deze te Lyoll
het hof te verwijderen. De koning trachte wel na zijne herl1elling,
om beiden te verzoenen; doch MARIA was daartoe niet te bewegen.
wien deze hare hardnekkigheid mishaagde, bef100t
De vom, wietl
beOoot nu,
om haar op te offeren, en liet eenen geh eimen
eimel1 flaatsraad beleggen,
waarvan de kardinaal de ziel was, die in eene lange, doch gebrekkig
gellelde
gefl:elde redevoering aantoonde, dat hare of zijne verwijdering noodzakelijk was;
was i hierop van gevaren [prak,
fprak, die den {laat
fiaat van binnen en
zich,
buiten dreigden, en den koning zoo beangst maakte, dat deze zich.
zonder de onderfleuning van zijnen eerllen
eerflen fbatsdienaar,
l1a3tsdienaar, voor verlo<Ie vergadering bijwoonden, verflerktell,
verflerkcen, deels
ren hield. Allen, die de
uit vleijerij, deels uit vrees, den koning in zijn gevoelen, die ook
nu daarbij zoo veel te flandvastiger
ilandvastiger volhardde, toen
wel! de kardina:u
kardina:ll hem
GASTON
ON , ten
diets maakte, dat zijne moeder haren tweeden zoon, GAST
troon wilde verheffen. Ingevolge van dir een ander werd haar het floc
flot
te Compiegne tot eene verblijfplaats aangewezen; doch alle hare vriendel! ea aanhangers werden of gebannC;l,
gebanne.:l, of in de Bastille gezet. MAden
RIA, weldra gevoelende , dat "ij
z:] te Compiegne met de daad gevan_
gevangen was,
wa~, nam nog in hetzelfde jaar de vlngt
vlugt naar Brr/sfel,
Brt/sfef, eischte
meermalen van het parlement regt, en flierf
tlierf in 1642
J64-:2 te Keulen, in
behoeftige omfl:andigheden.
omflal1digheden. Parijs heeft aan haar het prachtig
paleis Luxemburg, fraaije waterleidingen, en de openbare wandel·
wandelplaats Cours- la Reine te danken.
MARIA S TU AR T, de dochter van ]ACOB
JAC OB V, koning van Sc!ttJt.
SeMIland, en van M ARIA van L~t1zaril1gC/l,
L~thariftgen, was flechts
tJechts weinige dagen
oud, [Oen
toen zij in 1542
J54:2 haren vader verloor, die haar als zijne eenige
erfgename het rijk naliet. HENDRIK VIII, koning van Engeland,
wilde haar door den echt aan zijnen zoon EDUARD verbinden; doch
de weerzin, dien men
Sdotland tegen dit huwelijk aan den dag
mell in Sellotland
Ilegeg-
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'leroorzaakte, dat MARIA, eerst 5
S jaar oud, naar Ehmkriji
legde, \'eroorzaakte,
Ehl11l:ri.Jl
gezonden, aldaar aan het hof opgevoed, en in 1558 aan den daudau.
1I, door het huwelijk verbonden
phin, naderhand koning FRANS 11,
heerlijkfre lot fcheen eener vorfcin
vorftin befchoren, die door
werd. Het heerlijkfte
de fortuin, zoowel als door de Natuur, met gunsten overladen werd.
Zij vereenigde met eene uitCtekende
uitftekende fchoonheid
fchoonneid een geoefend verrtand en een edel grootmoedig hart; werd door haren gemaal bemind
ftand
en door een ihof geëerbiedigd, dat, bij zijne zucht voor weten.
had, welke
fchappen, tevens nog de befchaafde zeden bewaard had.
FRANS I bij hetzelve had ingevoerd. De' FranCche
Franfche dichters bezongen om ftrijd hare betooverende bevalligheid.
bevalligheid, hare zachte deugden
en hare uitmuntende talenten; doch na verloop van 18 maanden
II ftierf in 1560.
1560, en zijn
hield deze begoocheling op. FRANS 11
minderjarige broeder, KAREL IX.
IX, volgde hem, onder de voogdijfchap van zijne heerschzuchtige moeder KATHARINA VAN MEDIClS,
MEDICIS,
fpoedig, dat zij nog maar
in de regering op. MARIA STUART zag fpoedig.
genoodzaakt, om
alleen. in Schotland
Schotlantl koningin was, en was dus genoodzaakt.
HENOEll[
derwaarts terug te keeren, alwaar zij in 1565 aan HENDEl/[
STUART DARNLEY, haren neef, huwde, bij wien zij JACOB I, naEngeland en Schot/and,
Schotlantl, ter wereld hragt. MAderhand koning van EngelantI
ver.
RIA, die zich alleen door de fchoonheid van DARNLEY had laten verblinden, ontdekte fpoedig ,dat hij een zwak, verachtelijk man was.
blinden.
en hield zich wn
\':tn hem tefl1g.
terl1g. Dit, en de gunst, welke een Italiaansrh zanger, DAvm
DAVID RIZZIO, bij haar genoot, ergerde den kokOe
lia:msrh
nh'lg dermate, dat hij,
hiJ, door eene gewapende magt vergezeld, in het
ning
vertrek drong, waar zij alleen met den zanger en de gravin ARGYLE
fpijsde. RIZZIO werd In het aanzien der koningin omgebragt, die
fpiJsde.
redert
reden 5 maanden zwanger was; doch waoromtrent
wn~romtrent men niets deed.
deed ~
om deze ongelukkige te redden. ~ Ik wil niet meer weenen
ween en ,"
," zeide
verfchrikkelijk tooneel,
woneel, " maar alleen op wraak bedacht
bed:tcht
zij na dit verCchrikkelijk
niets meer dan een vertrouwde '1an
"zijn." Mogelijk was RIZZIO niers
zijne
MARIA: een gevaarlijk man, de graaf BOTHWELL, nam althans zUne
plaats in; en deze nieuwe verbindtenis was de oorzaak van den
dcn dood
zei ven {laande
l1aande huis in
des konings, die te Edinburg
Edinhurg in een op zich zeI
de lucht
rucht fprong. MARIA huwde hierop met haren
harcn minnaar BOTIf.
BOTH.
WELL, die algemeen voor den moordenaar van haren gade gehouden
werd; doch deze verbindtenis had ongelukkige gevolgen. De Schotl1enden noodzaakten de koningin, om de kroon aan haren min..
minfche fl:enden
derjarigen zoon JAKOB,
JAKOB J onder het regenrfchap
regemfchap van den graat
graat"
f1:aan, waartegen zich MARIA, met haren geringen
MURRAY, af te !laan,
aanhang, met de wapens wilde verzetten; doch in 1568 bij Glas.
Glasg(Jw geflagen, en tot de vlugt naar Engeland
gfJW
Engdantl genoodzaakt werd.
Carlisle met allen behoorlijk
behoorlUk eerELIZABETH ontving haar wel in Car!iste
bewijs; doch gaf haar tevens te kennen, dat, daar het algemeen gevoelen haar voor den moordenaar van haren gemaal hield, zij zich
dienaangnande moest regt
regtvaardigen.
dienaanga:mde
vaardigen. !lfcn
Men benoemde cOIl'}misfarisfcn
cOllJmisfarisfeD

en
CD
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en' bragt haar als gevangene naar Tell'skbllrg, om ba:ll' proces op te ma.
ken. Hare deelnemende vrienden vermeerderden haar ongeluk, wane
er omi1:ond eene z:lmenzwering tegen EUZABETH, ten einde de koningin lVIARIA te redden, eu mogelijk wel op den Engeifchen troon te
plaatfen ; doch deze aanOag werd ontdekt, cn verfcheidene der zamenzweerdets werden teregt geile Id.
Ondertusrchcn werd het lot van MARIA, die vruchtcloos de bemid,.
deling van den paus en den koning van Spanje verzocht had, daarELIZAGETII achte zich niet meer veilig
door langs hoe hagchelUker. ELIZAGETH
op den troon, of gaf dit ten miulle voor, en er werd over MA.
RIA den 5 van Sprokkelm. 1587 een geregtshof benoemd, hetgeen
ten aanzien van deszelfs onbevoegdheid en onregelmatige handelwijs
de billijklle afkeuring verdiende, en door MARIA, doch te vergeefs,
niet erkend werd; doch voor hetwelk zij eindelijk moest verfchijnen. Deze regtbank had in den kerker te Fotheringay, werwaarts
men haar had overgcbragt,
bctrof alleen de zaovergebragt, plaats. De aanklagte betrof
menzwering , welke zekeren BABINGTON aan het hoofd had. Men
legde haar verfcheidene affchriften van brieven, doch nimmer de
oorfpronkelijken, welken zij aan de zamengezworenen zoude gefchre.
ven hebben; de bekentcnisfen. door dezen
dezcn op de pijnbank gedaan,
en het getuigenis van eenige
ecnige harer geheimfchrUvers als zoo vele be.
wijsllukken voor; doch MARIA verklaarde llABINGTON niet te kennen, loogchende, dat deze brieven door haar gefchreven waren, en
verzocht te vergeefs, (lat de geheimfchrijvers in hare tegenwoortcgenwoordigheid mogten gehoord worden. (*) Nadat dit pleitgeding 2 dagen
geduurd had, werd zij, als fchuldig aan eene zamenzwering tegen
het leven van ELiZADETH, .ten dood veroordeC'ld. Dit vonnis werd
door het parlement bekrachtigd, en door MARIA met de grootfie
fiandvastigheid aangehoord. " De dood, die aan mijn leven een ein" de zal maken," zeide zij, " is mij welkom. Ik hou die ziel on" waardig voor het genot van de zaligheid des hemels, welke te
~ zwak is, om het ligchaam bij den overgang tot de woningen der
" zaligen te onderlleunen." Zij moest nog velerlei fmaadheden on.
dergaan, doch betoonde eene fland\'astige onderwerping aan haar lot.
In plaats van haar eenen KatholUken biechtvader toe te fiaan, zoo
als zij verzocht had, zond men haar eenen Protestantfchen geestelijken. die haar met de eeuwige verdoemenis dreigde, indien zij haren godsdienst niet vaarwel zegde, doch wicn zij meermalen dit antwoord gaf: " ik ben in den KatholUken godsdienst geboren, heb in
"denzelven geleefd, en zal er ook in fierven." De uitvoering
van haar vonnis op den 18 van Sprokkelm. 1587 bepaald zijnde,
nond zij 's morgens zeer vroeg op; kleedde zich zorgvuldiger dan
gewoonlijk, en wel in een zwart zijden
zijdcn gewaad, om zelf.~ voor het
uiterlijke als eene koningin te vcrfchijnen, en ging hierop naar haar
bid(") WRtTAK~Il. de jongac gefchiec1fchrijver over deze gebeurtenis, heeft het
""uen ;l1clI twijfel gefield. dat de gewigtigfte bewijsfiukkclI, waarvan mcn zich ICgCD l\'IARIA bediend heeft, onecht lIijn.
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bidvertrek, alwaar zij, na het uitfiorten
zklt
ujtnorcen vnn eenigc gebeden, zkb
zelve het avondmaal toediende, waartoe de paus haar eene gewijde:
5radt!n, be.
behostie gezonden had. Toen de COlTIlIlisfarisfen
cOlllmisfarisfen binnen ,raden.
En.
dankte zij hun voor derzelver zorg, en voegde er bij: " de Engc/fc!zell hebben meermalen hunne handen in het bloed hunner ko.
" gclfchen
ka.
"ningen gedoopt: ik ben uit hetzelfde bloed gefproren,
gefproten, en dus
" heeft mijn dood en hun gedrag niets buitengewoons."
buitengf!woolJs." Men bragt
haar vervolgens in
iIJ eelle zaal, waar een zwart fchavot was opgerigr,
en nadat zij een aandoenlijk affcheid van hare bedienden genomen
en nogmaals gebeden had,
had. ontving zij met de uiterfie fiandvastig.
beid, in haar 45i1e
nag.
4Sfie jaar, den doodeliJken ilag.
Zoodanig was het treurig uiteinde van eene der
dcr fchoonfie vorstinvorstin.
van Europa, die bijna de helft van haar leven in den kerker had
nen v:m
doorgebragt.
doorgebragr. Behalve haren (lenigen
c:enigcn zoon, naderhand koning van Engeland, JJACOB
Aeon I, liet zij van haren derden gemaal, BOTHWELL,
BOTIIWELL, ce ..
ne dochter na, die den geestelijken !land in Notre Dame van Sois.
De
[ons aanvaardde. Hare verkleefdheid aan den Katholijken godsdienst,
en haar regt op den EngeIfchen troon waren in de oogen
Dogen van ELIZABETH hnre
hare hoofdmisdaden. Hare fchoonheid etl
elI talenten,
talenten. de be.
be..
wetenfcbappen verleende, het gelukkig gevolg,
gevolg.
fcherming, die zij aan de wetenfchappen
waarmede zij zelve die beoefende, hare llandvastigheid in hare laatlaat.
fie oogenblikken , gepaard mee
met hare vroomheid, hebben over h:lrtl
h:lrf!
fouten eenen fluijer
iluijer gelegd, en de nakomelingfchap
nukomelingfchnp beklaagt alleen
baar ongeluk. Ondertusfchen
OndertllSfchen zijn de gevoelens der gefchiedfchriJ.
haar
vers over MARIA STUART zeer verfcllil!ende;
verfchillende; wordende zij door
fOlTImigen te iheng,
fommigen
ll:reng, door anderen te gllni1ig
gunll:ig beoordeeld. Het beste
gefchiedkllndig
gefchiedkundig berigt van haar leven en karakter vindt men in het
Brunswijk worde
zakboek van het jaar 1799, dat bij VIEWEG te Bl'unswiik
wordt
uitgegeven.
MARIA THERESIA. Deze uitmuntende en groote vorstin was
de oudile
oudll:e dochter van keizer KAREL VI, en werd in het jaar
1717 geboren. Haar vader bell:emde voor haar, na het verlies van
zijnen eenigen zoon, alle zijne !laten,
finten, en had hierom reeds vroegtijdig eene orde van erfelijke opvolging daargefteld, welke onder
bekend is,
is. en waarvan hij bijna
den naam van pragmatieke Sanctie bakend
door geheel Europa, echter niet zonder vele moeite, en opoffering J
de vrijwaring bewerkte. Hij ftierf in 1740, en liet de geheele
gehecle
Oostenrijkfehe magt en de geldmiddelen des rijks in eenen
cenen zeer on011Oostenrijkfche
gunstig
en fm3t
gunstigen
fmar achter. MARIA THERESIA, eerlang van alle kanten aangevallen wordende, bediende zich FREDERIK 11,
II, in 1742,
J74 2 , van deze
.Rti..
gelegenheid, om zijn regt op Silezië te doen gelden; terwijl .Bû
jeren, door FrankriJk ondcrfteund.
onderfreund, tegen de pragmatieke Sanctie
opkwam, en zich weldra nog andere mogendheden voor hare vijanden verklaarden. MARIA TIlERESI
TIlERESlA.... geraakte
gernakte hierdoor in groote verleverIe.
genheid. en het was alleen hare eigene ftandvastigheid
fcandvastigheid van geest.
geest, gegenheid,
paard 111et
met de liefde harer onderdanel1, en vooral
vooml de ollderfteuning
ALGEmr:N WOORDENll.
G Ij
g
in
ALGE:\IEJ:N
WOORDENIl. IV.
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in geld van de zeemogendheden,
h~ar In ftaat fielden, om
zeemogendheden. welke hmlr
hare vijalldl:n
vij:l11d..:n het hoofd te bicd~n.
bieden. Inzonderheid werd zij door de
/lolJgarm, in
/lougarm.
ilJ wicr
wier armen zij zich wierp, toen zij uit IJ'cCllen
Il'ccllcn moest
vlllgten, op de edcl11Jo:::digllc
eddl11o~digltc (.'u
l'l! 1<r:1Chtdadirille
kmchtdadiglle wijze onderfieund.
ollderfieund.
De oorlog eindigde door den ,'rede
\'rede te Akw in 1748 (ûc
(tie afdam'),
aldaa,.) ,
wanrbij
Silcz,iJ ,'.:rloor,
\'~rloor, en ecnige
waarbij zij wel Si!ezi;}
eenige Italinnnrche
ltali~anrche vorstendommen :lntond,
pragmaticÁ'e Sallc/ic
antoud, doch de pragllInticÁ'e
Sallctic in !land
Hand bleef, volgens
welke zij dc
de eenige errgeilam~ dcr
der gehcele
geheele Oo5tenrij!dche
Oostenrijkfche monarchie
werd; terwijl
tenvijl haar gemaal Fn.\NS, groothertog van ToskalJc,
Tos,!'alle, aan
a:m wien
zij in 1736 gehuwd was, reeds in 1745
17+5 tot keizer was gekroond
geworden.
Na den vreue legde zich MARl
MARL..... TIlERESlA voornamelijk toe, om
hare fi:lten
fiaten te verbetercn
verbeteren en hare onderdanen gelukkig te maken. Ten
a:mzien van de re~tspleging, het krijgslVI!zen
aanzien
krUgslV\!zen en deo
den h:mdcl
handel maakte
zij voortreffelijke
sij
voomelfelijke ÏIlrigtillgcn,
Ï1Jrigtillgen, en gaf den grooten KAU:"'ITZ,
KAV:-lITZ, wiens
1 0edig leerde kennen, een groOt
tnlellten
groot :tandeel
a:mdeel aan haar betnlemen zij lili)oedi~
fiuur. Dan de ,'rede
vrede was van korten duur. Het verlies. van
v:m Silezië
niet kllllnende
finatsdienaar, door middel van
Jliet
kllnnellde "crduwen
,'e.duwen,, had genoemde fiaatsdienaar,
madame PO~ll'I\DOUR,
mad:ulle
PO~Il':\DOUR, aau
aan welke MARJ,\
MARIA THERESIA
TUERESIA zich verwaardig.
cic,
cIe, om eigenhandig te fchrijven, niet alleen in 1756 een verbond custusfchen O,'srcllrijk
O,J.t!cllrijk en Frallkrijk
Frankrijk voorbereid,
vooroereid, maar ten zelfden tijde
werden ook de geheime artikelen
artike:en der traktaten,
traktaten. in 1745 en 1746
lusfchen
Oo.<tel1";jk en Sa/r[e
lUsfchen Oo.<ten";jk
Sak!, tegen Prllisftn gefloten, bekend,
bekend. welk
een ell
el1 ander tot den zevenj:lrigen
zevenjarigen oorlog 3anleiding
aanleiding gaf, die !net
1I1et den
vrede van IJtlbcrlSburg
fltlbcr/sburg ei:ldigt1e.
ei:ldigl1e.
Sedert genoot i\lARIA Tm:r.i:sl.\
Tm:l~sl.\ in hanr
h:1ar rijk eene aanhoudende
rust, die flechts voor eenen zeer l;orcen
Ft1$[.
korten tijd in 1778, door den S1ICSuctusfie-oorlog,
tusfie-oor/o,fJ, werd afgebroken, en had nu tijd,
tUd, om ,'oor
\'oor hare lanclen
te zorgen, W:lara:!n
tC
W:t:tI":l30 zij me. fchmnder
fclJr:mder beleid en onvermoeiden
011 vermoeiden ijver
ha:'lrs gemaals in 1765, I!nm
Ilam z(j
z~i haren zoon
arbeidde. Na den dood haars
JOZEI'II Il,
ll, die zijnen vad~r :lIog
;nog in hetzelfde
]OZEI'Il
hetzel/è.le jaar in de keizerlijke
waardigheid opvolgde, tot mederegent a:lO.
n:ln. Hare zorg !lrekte
firekte zich
tot alle
nl1e takken van llaatswc1vaart
Haarswclvaart uit, ell
elJ haar befiuur
bel1uur was, volgens
1sCII,
de nanmerking
aanmerkin~ van
V:111 13l
DllSClI,
het
h~t eerfic
eerl1c in het huis van OostC'TIrijk.
OOSlmri.lk,
onder henvclk
heuvelk men zich met ernst op eene goede fiaacshuishoudkunfiaatshuishoudkun_
de toelegde. Ook beglmstigdc
begl!l1stigde zij de wetenfchappen aanmerkelijk,
aanmerkeliJk,
rn
en rigttc
rigltc voor den ;;rootm
"root(1J V.H'
V.\N SWIETEN,
SWJETEN, die hanr
haar vriend wns,
was,
een
cen bijzonder gedenJaeeken
gedelJlaeeken op. Zij was voor het overige ijverig
katoolijk,
V:ln het
katholijk , doch liet zich daardoor niet vnn
van de bevordering van
geluk harer fiaten aftrekken:
nftrekken: zelfs fchnftc
fchaftc zij Illmelooze
mlttelooze feestdagen
af, en fielde.
flelde, een perk aan verfcheidene
verfcheidenc misbruiken der k:uholijke
k:ltholijke
kerk. Over het algemeen vielen onder hnre
hare re~erillg, in
jn het Roomfche rijk, gewigtige veranderingen voor, onder
ond~r :Inderen
anderen de opheffing
'Van
yan de orde der .Tcz,1Iitm,
JcztlilC/1, waarin zij bewilligde. MARIA Tm:REsIA
TIlERESI ...
had de Oostellrijkrche
Oostenrijkrche monarchie, welke in het begin hnrer
harer regering
met
derzelver geheelen
geheelcn ondergang gedroigd
meE derzclver
gcdroigd werd, door de onderJil:
lil:
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lioge betrekking hnrer fiaten, en door bllitenl:mdfchc fnmilieyerdrag';!n en nnderen, tot het hoogfic toppunt van magt en aanzien op.
gevoerd, toen zij cl!!n 29 Vim Slagtm. li80,
li8o, in dell ouderdom van
63 j~ar, fiierf.
MARI.JLAND. Eene der Noord.AmerikaCche provincien, uit 2
fchiereilanden bel1nande, nan de c,'zr[a-Pea!.:.haai, tUsfchen Pmfylvtl'"
f1I'en, DrialflOl'e,
Drlalfltll'e, f7l'giniè! en de zee ingeGoten. Dit landfchap, dac
met Cke[a·Pral.:.hoai, 524 vierk:mte mijlen bevnt, en omtrent 525,000
inwoners telt, is z~er vr uchtbanr in koren, hennep, vlns, ooft, doch
inzonderheid in t.abak, waarvan jaarlijlts omtrent JO,OOO vnten nant
Eu,.opa worden uitgevoerd. De NederlandCche zeelieden gebnliken
dezen tabak "cel,
veel, om te kantlWcl1. De hoofdllnd vnn Jllorijland is Anflt1po/is; doch de Ileden Bf/llimol'e en '"oshillg/oll (zic tllt/onr)
tllt/tlnr) zijn vnn
wetenCchappen zijn er
cr nog niet vcr gevorderd.
meer belang. Kunsten en wetenCehappen
MARIUS. (CA]US) Een beroemd Romeinsch veldheer, die voor
de Romcillrtl, in den la:ullell tijd hunner vrijheid, door zijne ongewone dapperh<lid, aanzienlijke bnitenlanclCche veroveringen mllnkte;
doch tevens door zijne onverzadelijke eer· en onverdrageliJke blllltzuchr;
de republiek op hnre
hare grondzuilen deed wagric1en, en haren volgenden vnl onmiddellijk hielp bewerken. MARl US was in eene kleine
vnn l/oliiJ,
fiad van
I/tlliiJ, ArpinulII, uit geringe ouders gehoren. Uit hoofde
n:1I1Cpr:tak op eenige voorregten hebvnn zUne afkomst dus geene n:1I1Cpraak
bende, koos hij de krijgskundige loopo:t:m, W:tnrin
wanrin hij hoopte roem
te verwerven. Hij onderfcheidde zich door fchr:lIlderheid, onverzettelijken moed en koclLloedige onverfchrokkenhcid in de grootl1e
gevaren zoo voordeelig
'fena:tt, hij den oorlog met den
voordeclig , dnt dc 'fenaat,
Numidifchen
Numidifehen koning, JUGURTIIA, hem het opperbevel opdroeg, en
na deszelfs gelukkigen
gclukkigen alloop de eer vnn den triomf toellond. Even
I/tl.
gelukkig was zijn leger tegen de Kimhrm en Tm/olICII, welke IltI.
lië overllroomden. Dnn, hoc groot ook zijn roem ware, dien hij
behaalde, en hoe fireelend ook altijd de waardigheid van het confu.
laat,
Zijl1C grenzenlooze
grellzenlooze
bnt, dnt hij meermnlen bekleedde, W:iS echter ZijllC
eer· en lage bn:uzllcht
baatzucht nog niet bevredigd, en meende hij nog naar
n:mzien en meerdere rijkdommen te moeten fireven. Zich
grooter a:mzien
daartoe van de oneenigheden tusfchen den fenaat
fenn:tt en het volk, welke
danrtoe
Romc, federt den tijd der Graccl~clI, geweldig geCchokt hlldden, bedienende, koos hij de p:mij des lantllen;
l:tatllen; ondel'fieunde
ondel'ficunde nlle de oproeri~e voorGagen der volkstribunen; berokkende daardoor
d:t:trdoor den bloedi.
gen oorlog tllslèhen de ROllldllCII en derzelver I/aliaan[cnc bondgenoo.
ten, en Ilookte eenell nieuwen oplland tegen SVLLA, die aan het
bet hoofd
van een leger was afgezonden, om den koning van POlltus, MITHRJDATES, te beoorlogen. Dan SYLT.A, I/alië nog niet verlaten hebbende,
dwong de n:tnhangers van l\hRJUS door de W:1penel1 tot rust; terwijl
MARlUS nnnuwelijks op een fchip
l1:1ar Afrika Ol1tfil:1pte.
Cchip l1:1nr
Ondertusfcheo bewerkte de niet minder eer- en heerschzuclnige
CI"NA te RQ1Itc zijne tert1grocpin~;
helD het confulaat, en
tert1groepin~; bezorgde hCID
G g ~
gaf
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gnf dc
de fiad :mn
a:m zijne
zijnc bclecdigdc
bclecdigde wmlk
wr~ak tcn prooi.
lVI.\RIVS
M.\RIUS liet
IIet door
zijnc aanhangcrs
zijne
n:mh:tngers overal fehrik
fchrik en verwoesting
verwoesting- verijlreiden
vcrijlreiden , cn !lam
door de verachtelijknc
veraehtelijkltc gruweldaden wraak over zijne vorige verdrijverdri}
ring uit Rome.
Romc. Dan, z·ijn
z'ijn uitget0erd
uitget~erd ligcll~~m,
Iigcll~~m, door het onmatig
ving
gebruik van wijn nog meer verwoest, bezweek eindelijk, kort l1adnc
nadat
hij, lIa
nn Illeer
meer gruwelen, den redenaar
rcdcnaar ANl'ONll'S
ANl"ONIL'S had doen
docn ombrengen.
Hij fiierf kort m het aanvaarden van het conlillaat
conlblnat,, in het 70fic jaar
zijns levcns,
levens, en
cn liet onmetelijke
onlllctelijke fchatten
fcJmccn na,
n:l, die
dic hU in de burgerlijonlustcn zamengefchm:.pt
ke onlusten
z~mengefchra:;pt had.
Zijne gedaante had
bad iets verfchrikverfchrik.
was even zoo doordringend
kelijks en aflèhuwelijks; doch zijn oog wns
cn fcherp, als zij!l
Ten vooren
zijn geheele gedrag woest en ruw was. Tcn
beclde hiervnn
beelde
hiervan firela onder anderen zijn fiolltllloedig
fio\ltllloedig gedrag op zijne
Svr.LA, [Oen
iJl de l\1illturnifche
Minturnifche moerasfen fchuil
vlugt voor SYr.L~,
coen hij, zich in
hOlldellde, doch olltd.:kt
ontdl!kt en gekerkerd
gekcrkerd zijnde, eenen op hem afge.
afgezondcncn Kil11briër
Kimbriër,J die hem
hcm dooden mecst,
meest, allccn
alleen door zijn gelaat
gclaat
zondenen
en door dc
de woorden: "meI/uh!
,,1I1C1/sch! durft
d/lrft gij CAJUS
C~Jus MARIVS
M~RIUS doodm"
doodm",,
dermate verfchrikte, dat hij hem ongemoeid
ongemocid liet. Aan een
eenen
en Romein,
Karthago vond, zeide hij,:
hij.: ,,:.eg,
" zeg , dat
dal gil
gij
die hem op het verwoest Karthngo
CAJUS IVIARIUS
lVI~RIUS op dc
de puilllzoopen
pUilllloopen van Karrhago
Karthago hebt gczim:"
gezim:" woorcn veelbeteekenenden
den., die,
dic, wet!ens hunnen
hunncn diepen en
veclbctcckcnenden zin, dikwijl'
aangehaald·
aangehaald worden als een
ecn voorbceld
voorbeeld eener ware grootheid.
in.
MARK. neteekende
ncteckende in vroeger
vrocger tijd zooveel
zoovecl als grenzen,
grenzcn. inde grenspaal of het grcnstecken;
grenstecken ; voort'
voort,
zonderhe;d van een land,
l:md, dc
cen gren"land
grel1<land of eene
cene gr';\1sprovincie
ook een
gr~nsprovincie des rijks,
rijks , die door
Markgravcn beHuurd
beHulIrd werd, bij voorbeeld:
voorbceld: de ft'Jm'/{
iJ'lodr Brnndenblll"K
Brnndenbtll"K
Markgraven
enz. - Zonder eenige bijvoegiilg
Mark de naam van ecn graaf.
bijvocging is lI1ark
gmaffehap in nen
fchap
den Wcslp:laalfchen
Weslpilaalfchen kreits,
kreits. wr.arv:111
wnarvan het Noordelijk gedeelte
vrucht:':!~r is, "ccl
\'eel koren oplevert,
goene veeteelt hecfe;
heeft;
zeer vrueh:b:!nr
oplevcrt, en
cn eene gocde
terwijl het
hct Zuidelijke
Zuidelijkc d:!aremegen
dnarclltegen zeer
zcer woest en rotsachtig
rotsacheig is, doch
veel ijzererts en eenen ruimen voorraad van goede fieenkolcn
fieenk/Jlen bcvat,
bevat,
en vcle
vele fiaalf.1brijkca
finalf.1brijkea hceft,
heeft, wanrdoor 5°00
5000 menfchen
mcnfchcn worden aan den
kost geholpen. - EÎI:d~liJk
Mark ook ann
aan
Eil:d~lijk geeft men den
dcn lI:!:n1l
nnam van J1Jarlr
een gewigt, hetwelk
hem'elk in vcrfcheidene
verfchcidcne fiaten van
\'an Europ.''1,
EuroPil , tot hct
bet wcgen van goud en
cn zilver,
zilv~r, in den
dcn handel gebruikt
gebnlikt wordt.
worde. Voor goud
verdeelt men het Mark in 24 karaten;
braccn; doch voor zilvcr
zilver in 16 lood»
vcrdeelt
lood.
en het lood in 6 grein. Dour
Door de fi1JC
fiiIJe l\Iark verr.nat
verf.aat men zuiver goud
of zilver, <'at mee
met gecne
gccnc onedeIc
onedele metalen ycrmcn;;d
\'ermcn;;d is.
MARKGIL\AF was
w~s in het
Duitfde rijle
rijlt een
cen grensbeveIllebMARKGRAAF
hct oude DuitCche
grensbcvelhebber,
zaken van oorlog, de ovcrige
overige grnvcn
gravcn van
ber , onder wien , in znken
het grcnsland !lonnen.
fionden. Met
Mct dit ambt,
nmbt, hetwelk HENDRIK I, in de
Slall'cn, POk11,
PO/cll, en l\'oormllllNoormlll'.
lode eeuw,
ceuw, tegcn
tegen de
eerfie helft der lodc
dc SI.111'cn,
nen in lIfcb[ell,
nm
lIfci$[m, Noord-Sak[e
Noord.Sak[c en Silezië invoerde, wnrcn
waren de in.
komsten ccncr
cener fireek
nreek lands verbonden, w:I:lrvan
waarvan het bezit in de
I2de
crfclUk, en, mct
J 20e eeuw erfelijk,
met de overige
overigc bczittingcn
bczittingen \':In
\'an het daarmee
dc beleende
de
beleendc grafclijke
grafelijke gellacht
ge(]acht,, 1I1arkgraaf[dflp
ll!arlrgraaffclmp gelloemd
genoemd werd.
vnJ) landsrcgellng
lalldsregclillg en d~l
Met dit hooge rijksambt waren rcgten
regten vall
rang

MARKIES. - MARLBOROUGH.
469
MARLDOROUGH. (lIertog "all)
"an)
46.9
mng
rnng van vorst verbonden; doch
do:h tegenwoordig
tegenwoordi ó is her,
bet, op zich zeI.
ve, van Wcill~:':weill~~ belang.
frankrijk de titel van den bezitter van een
cen Ma,..
MARKIES is in Frankrijk
kizaat, of een
ecn adelijk perfoon , die tllsfchen
ttlsfchen den hoogen en lagen
adel in !laat.
Itald is een lVIarkies
cu
naat. In ItaWl
Markies in rang boveu eell'
een' graaf, eu
ia Engela1ld
Engeland volgt hij op de hertogen.
MARKOMANNEN. Een der voornaamlle
MARKOlVIANNEN.
voommlml1e oude Duirfche volken,
volken.
grmsvolk betcekem.
na.uu zoo veel als grc1JSvo/k
beteekellt. Scdcrt
Sedert dcn
den dood van
welks na.Uil
CESAR woonden zij tusfchell den DO/latl
Donau en Rijn; doch trokken, nadat de Romeinen
Romeillen door hUllue
hunne veroveriug
verovering v:m
\':m l\'oriculn
l\ToriclI11t en Panl10nie
Pannollie
voor hen gevaarlijk werden, van laatstgcmelde
Inatstgemelde rivier terug, en maak.
maak_
ten zich, onder hunnen beroemdcn
beroemden koning lVIARonoDuus,
l\L\ROnODVvs, van het
voormaals zoo magtig rijk der
dcr Bo/ers
BoJcrs in Bo,ieme,
Bo.icme, door de Duitji:lrcrs
Dllit/i:hers
Bojcnhei111
Bojcnhcim genoemd, mcester.
meester. De lIfarkol11fJ/lIlCll,
Jlla/'ko1lJrJllllcll, fierker geworden
gewordell
zijnde, en hunnen koning zich aan het hoofd van eeil voor de Ro1nei1len
lIteillcn gevaarlijk volkenverbond g:!llcld
g~lleld hebbende, dat 70,000 man
welgeoefende troepen in het veld bragt, moest TmERlUs
TIBERIVS in het 6de jaar
l\lARono.
onzer tijdrekening een vergelijk met hem a:mg:!an
aang:!an ; doch werd .i'.1AROIlO.
DUUS eenige jaren later
DOOS
lacer door de Chertlskers
Chcrtlskers gcfbgen,
gcflagen, en moest naar
uaar
Itfllië
Italië vlugten. De Marko1l1f1111IC11,
Marko1l1f1I11ICIl, fcdert
federt door zijne bloedvcrwanten
bloedverwanten
Romeinm tot
geregeerd, pleegden gcene
geene vijandelijl;hcdcn
vijandelijkheden tcbcn
tegen de Romcinw
op DO~IITIANUS, toeil zij verfcheidene invallen in het Romeinfche ge.
gebied waagden. TRAJANUS
TRAJ.~NVS en IIADRIANUS
I-IADRIANVS hielden hen wel in toom;
doch onder AURELIANUS
AURELIANVS vervulden zij geheel ltfllië
Italië mct
met fchrik, totdat
zij eindelijk in de sde eeuw geheel wcrden
werden te onder gebragt,
gebragr, en hUil
bUil
naam zclfs
zelfs geheel verloren ging.
fubterranen). Zoo noemt
noeme
MARKSCHUDKUNST.
(Gcometria !ubterranea).
MARKSClIEIDKUNST. (Geometria
men de aanwending der meetkunde en driehoeksmeting op den bergbouw, of de kunst, om de onderaardfche
ouderaardCche gangen der groeven op
de oppervlakte te bepalen en te kenmcrken;
kenmerken; wordcnde
wordende het merkteeken
teekcn,, waarvan men zich hiertoe
hierroe bcdient,
bedient, ,MtJrkfc,~eid
/J.Jal'kfc!zeid geheeten.
geheeren.
ell ook door dezen
Deze kunst is voor den bergman onontbeerlijk, en
bet eerst uitgevonden.
MARLllOROUGH, (Hertog 1'011)
,'an) volgens zijnen eigenlijk en naam
JOHN
JOBN CUURCHILL,
CUVRCHILL, werd in 16so
1650 in het graaffchap D,-:voll$nire
Dcvonsnire gegrootfie veldheercn
veldheeren en ilamsmannen,
Haatsmannen , welke
boren, en was een der grootlle
EngeltJl1d hccft
Engeland
heeft voortgebragt.
voortgehragt. IIij onderichcidde
ondericheidde zich in de verfchillcnde oorlogen, welke ondcr
lil
onder KAREl. lIl, JAKOB IJ,
II, WILLElI!
WJLLEJII 111
en
cn de koningin ANNA plaats hadden; klom van vaandrig tot opperbevelhebbcr
en werd
velhebber dcs
des geheelen Engclfchen
Engeifchen legers in llol/rmd
Ilo/land op, cn
door WILLE~I
WJl,LE~I III tot hcrtog
hertog van Marlborough
/J.farlboro/tgh verheven. OndertusOndertus.
fchen maakten
maaktcn zijne fchittcrende
fchitt~rende daden den
de!! nUd
n~jd gaande, en
cn wcrd
werd
gemelde prins 7.00
gemclde
zoo zeer
zecr tegen
tegcn hem ingenomcn,
ingenomcll, dat hij hem,
he111, offc:JOon
offc!lOon
hU
hij zich, tocn ]JAKOB
AKOB II
Il dcn Engelfchcn troon bddoll1,
bddom, aan
aall zijne
zjfne
zi}d..'
zi.;d-! gC\'(lcgd
gC\'lIcgd had,
h~d, allc
alle zUne c>!reposrcll
e~rcpoStcll 0;][11:1111,
O,![IJ:llII, en
cn Wt 16.>3
I 6.>3 ZOI1z~n~
(kl'
d~1' b.:lvouing
b.:luouing lkt;
liet; doch hem
h\.!1ll t\Jen,
tû;:!n, tut gr()ot~
grOut..! \'envundcrillg
\'cnvundcring van
(; g 3
bet
het
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het hof, weder tenlgriep, en :hem
mee nieuwe gunsten over.
;hem federt met
laadde. Toen de koningin ANNA den troon beklom, bevestigde ziJ
hem in alIe
aJle zijne waardigheden. In den fuccesfie-oorlog
fllccesfie-oorlog van 1702
tot
roelll, ):!n !treed hier nU
tOt 1711 behaalde hij zijnen groot!ten roem,
nu eens
alleen,
Cllleen, en dan eens in vereeniging met de keizerlijke troepen, met het
groodle beleid en de voorbeeldigfic dapperheid. Ook waren zijne
Frrmfçhen.
meeste veldtogten zeer gelukkig. In 1702 moesten de FrtJllji:hen.
die! federe
dil:
federt eene eeuw overwinnaars geweest waren,
waren. hunne
hllnne vestingen
aan hem overgeven, en voor hem vlugten. In hetzelfde jaar maakte
hij een einde alm den veldtogt in J71oflllderetJ;
J71aflllderetJ; trok in het vol.
volgende met een leger naar Duitse/z/and,
Duitschkmd, om .ien
den hertog van Beijeren
Bei.ieren
de kroon van den Dllitfchen keizer te bet\visten,
be[\visten, en behaalde met
de Oostenrijkers,
OostenriJkers, bij DOl1f1uwerth, eelle volkom ene overwinning. In
1704 leverde hij, in vereeniging Illet
groo.
met den prins EUGENIUS, den groeten 1lag
flag bij Hochfllidt, in 1706 bij RtJ/lZillies, en in 1709 bij MolMal"tJlfUel,
plaquel, bij
bIj welken 1:t:1tften
laatften de Franfche maarfchalk VILLARS , in
weerwil van den dapperfien tegenfiand, door hem ovenvonnen werd.
Dan,
Dan. te midden van zoo vele luisterrijke zegepralen ondermijnde
ondermUnde
de kabaal zijnen roem, en berokkende eindelijk zijnen val. Zijne
echtgenoote, SARA, de bijzondere gunstelinge der koningin, verloor
door hare onverdragelijke trotschheid de gunst
glInst dezer vorstin, en bragt
tevens hem in den haat: de partij der Tories
TOI"ies (die van het volk)
volk),,
welke vurig den vrede wenschte, verkreeg de overhand over de
Whigs, die op de voortzetting aandrong, en waartoe MARLnOROUGH
MARLROROUGH
behoorde, die al de vvoorDagen
oorOagen van LODEWlJK
LODEW1JK XIV van de hand
wees, vnu
V:IU welk een en ander het gevolg was, dat ANNA, in 1713,
eenen afzonderlijken vrede te Utrecht Ooot,
Doot, waarbij El1gelfl11d wel
keizer. trouweloos bevoordeel had. maar zijnen bondgenoot, den J,eizer,
vaD
h:lIldelde. MARLDOROUGIl werd nu van al z\ine posten ontzet, van
ontrouw, ontvreemding van 's lands penningen, en andere misdaden
befchuldigd, en
eu verkoos eene vrijwillige ballingfchap, gedurende
welke hij de verregaandfie lasteringen moest verduren. Na den dood
der koningin ANNA, in 1714, keerde hij naar zijn vaderland terug,
en werd door GEORGÈ I in
hcr!teld; doch had er,
iu al zijne ambten her!leld;
wegens zijne door ouderdom verzwakte gezondheid, 1lechts
Ilechts weinig
I 7Z2, te IPindforlcdge,
IPindforledge, in den ouderdom
genot van.
van, en fiierf iu
in 1722,
7S jaar.
van 75
MARLIJ. Een zeer ijl weeffel van garen,
gnren, zijde, wol en zijde,
of katoen en ziJde, waarin fomtijds ook bloemen,
bloemeu, of fchetfcn
fchecfen van
bloemen, geweven zijn. Het wordt alzoo
nlzoo genoemd naar de fiad
Frfll1kvan denzelfden naam; doch wordt tegenwoordig, behalve in Frf1fzk.
rij"k en de Nerler/rmdm, ook in Duilsc/zl(J1u/
Duilsc/zl(J1ul ven'aardigd,
ve!\'anrdigd, en tot vrouwelijke kleedingaukken gebruikt.
MARMELADE is een gelei. uit kweeën, kerfen, abrikozen,
enz. gekookt, hetwelk door de bijvoeging van rpecerijen
rpccerijen en fuiker
eeneu
:11s conJijt gebruikt,
ecnen aangen:unen
aangenamen fmaak ver!aijgt.
verkrijgt. Zij wonh:
wordt :lIs
Cil
en
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cn Ilolii
ltalii en Frankrijk leveren de beste foorten : ook krijgt
krljgt mell
men
iJ'Jarmc/oden
iJ'Jarmc/aden van Oost-Indifche vruchten, die ons over Engelalld
Enge/ana
worden aangebragt.
MARMER. Behoort tot het geflacht der kalkfieenen, van welke het zich voornamelijk door eene groote hardheid, fraaije kleu.
gepolijst te worden, onderfcheidt.
ren en deszelfs gefchiktheid, om gepolUst
Van hier
hier,t dat men reeds vroeg het l\I:1I1ner
Mnrmer voor allerlei kunstallkken
kunstClukken
bezigde, waarvan die,
die t welke op het
her eiland Poros
Paros gevonden worden,
de bewijzen opleveren; terwijl de meeste
mees re fiukken van oude beeld.
houwkunst, welke tot ons gekomen zijn, van deze foort Vlm
van Marmer, het Parifche
geheeren, zjjn vervaardigd. Het is meest wit,
Pari/de geheeten,
fomtijds bijna blindmakend fneellWwit;
fneeuwwit; doorCchijnend als gebleekt
was, en bezit, uit hoofde van deszelfs aanzien en matten glans, vele
voordeelen. Tegenwoordig wordt het Marmer van Carram
Carrara , in l/~
Ita.
lië. het hoog!1:e
hoogfie gefchat,
gefch:u, omdat het
bet zich goed bearbeiden en in
groote !1:ukken,
fiukken, zonder te bersten, laat breken. Bovendien vindt
men in Italië, Frankri/k
FrankriJk en Dllitschll1tu]
Duifsclt!afld vele gekleurde en bonte
[oorten
roorten van Manner,
Marmer, zoo als: onder de Italiaanfche, de zwartachtige
Parol1g0IJe,
graallwe IJnrdiglio,
Pa,.al1golle. de bonte
bome Mistio,
Mis/io, de graauwe
IJardiglio, de roodaderige
Brocalcllo
/Jracatdlo enz. Onder de Franfche: de roodbonte SerrmcoHn,
Serancolin, de zwart
Barbafrm, en de groene Campan , en in Du;lsch.
Dtlilsch.
en wit geaderde Barba[an,
Jond: het marmer van BlafJkCllburg,
land:
Bloflkcnburg, hetwelk
hctwelk in allerhande kleuren
geelvoorkomt. Eene bijzonder merkwaardige bastaardtoort
bastaardîoort is het geel.
achtig, witte buigzaam Zandmarmer
Zandmarmcr,, uit het LeYallt;lzer-dol
Le"011liner-daJ aan den
St. Go/hard,
Gothord, hetwelk in platen, wanneer die niet te dik zijn, buigzaam is. Het lost zich moeiJeIiJk
moeijelijk in zuren op, en geeft, wanneer
men cr in het duister op {Jaat,
naat, een phosphoriek licht v:m
van zich. Gewoonlijk is het witte Marmer, dat men in DIliIschland
DflilSchlatJd vindt,
grof van korrel. Eenkleurig grijs Marmer is zeldzaam en dmu.
dUl.!T. Het
bonte Marmer, hetwelk men in allerlei kleuren heeft, gefireept,
ge!1:reept, ge.
vlekt, gcaderd,
geaderd, gewolkt enz., wordt het meeste en in verfcheidene
landen gevonden. In fommige Marmcrlborten
Marmertborrcn ziet men dcndritifche,
dendritifche,
of boomaardige teekeninf{en,
teekenin~en, zoo als in het Alberino; lmdere,
Indere, gelijk
het Florentijllsch,
Florentijnsch, (ciltadino
(cittodino ruderoto),
ruderato), vertoonen
verwonen tevens omtrekken van
v:m gebouwen, bouwvallen en allerlei andere figuren.
Ook
heeft men [oorren
[oorten van Marmer, welke vreemde ligchr.men
Iigch~men in zich
bevatten, als: verfieende zeedieren, fchelpen, en zclfs
zelfs afdrukfels
van planten. Daar het Marmer nu van zulk eene groote verCcheiverCchei·
denheid en fchoonheid is, en zich zeer goed
gocd laat
lnat polijsten, vervaar.
vervaarverfchillcndc foortcn en kleu.
kleumen er van klcine
digt 111en
kleine !1:ukken,
fiukken, van verCchillendc
ren, voor de liefhebbers van de natuurlijke
natLlllrIijkc historie, cn
en wordt het,
uit hoofde zijner uitmuntcnde
cdelc bouwkunst
uitmuntende ei:;cnfchappen,
cihenfchappen, in dc
de edcle
tot allerhande bceldhouwwerk
beeldhoulVwerk gebruikt;
gcbruikt; gelijk mcn
men daar, waar rijk ..
dO';l
cn pracht hccr(chcn,
dO!;l en
heeriChcn, mct
met verrukking
vcrrukking bl.'ÎchullIVCll
bc:ÎchollIVC!J kan. Zelfs
Zclr.~ de
Marmeren knikkers, or
of fluiters,
filliters, maken eellcn
cellen niet onaanzicnlijken
onaallzicnlijken
h:mdel uit. Zij worden iu S~:iJi:,
Jlidnil1gclt euz.
ellz. op 1110S~:ifc, Coburg, lIidni11gcn
G Irg 4
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MARMER KRONIjK.
KRONIJK. - MARMONTEL. (J. F.)
Jens vervaardigd; vervolgens naar de
d\! zeeftp.den
zcef1:p.dcn vervoerd, van
vall wanr
waar
Ulcn ze als ballast
UIen
ballase naar de Indië medenceme,
medeneemt, en aldaar duur verkoopr.
verkoopt.
MARMER-KRONl]K.
MARMER-KRONI]K. Ook wel .drul1delfche
Arul1ddfche Marmcr.jlec;zcll
Mar1l1er-jleel1Cl1 gege.
noemd, omdac
omdat zij door TUOM.\S
Doemd,
TUOMAS HOWARD, graaf van Arundel,
.druilde!, in
1627 verzameld, en naar Enge!(I1/(J
EngelatJd vervoerd werd. Deze KronUk
KrollUk ,
oudheid.
die men houdt voor het eenig oorfpronkelijk werk uit de oudheid,
is in de 12911e
129f1:e olympiade, !262
:262 jaar voor onze
ollze tijdrekening, vervaardigd; op groote marmer.fieenen
marmer.f1:eenen gegraveerd, en bevatte in haren on.
on_
gefchonden eo
CD ftaat
f1:aat een tijdvak van 1318
13lS jaar, namelijk van CEKROPS,
CEKROPS,
J580 toe
J580
tot 262 jaar voor CHRISTUS geboorte. Volgens de meeste
fchrijvers, die van
Vlm deze Kronijk gewag maken, zouden deze fieencn
f1:eenen
ce Paros (om welke reden zij dan ook de f{roni./k
"~fm Poros gef{ronijk "(I1J
doeh volgens anderen te Smirna,
Smirna. opgedolven zijn.
noemd worden), doch
Vele derzelve zijn in de burgerlijke oorlogen verwoest; doch de
overgeblevene, llechts tOt
cot 354 jaar
jaur voor ollze
onze tijdrekening loopende , en genoegzaam
de,
genoegznam onleesbaar, door HENDRIK HOWARD.
HOWARD, kleinzoon
'ian den verzamelaar, alm
van
aan de univerfiteit
univerficeit te Ox[o"l,
Oxfort, in 1676, ge..
ge.
fchonken geworden. Ondertusfchen wordt de echtheid dezer kronijk
betwist, en is de fchrijver eener verhandeling hierover, in 1788
J788 te
Londen uitgegeven, van oordeel, dat zij verdicht is, en
cn tot op de
16de of het begin
I7de eeuw moet gebragt worden, als onge..
begill der 17de
tijdmeen vruchtbaar geweest zijnde in het voortbrengen van zulke tijd·
waaruit deze kronijk gemakkelijk
rekenkundige en andere fchriften, wanruit
konde worden zamengeflansd (*).
MARMONTEL. (JE.AN
(JEAN FRANÇOIS)
FRANÇOlS) Een der klasfieke fchrijvers
van Frankrijk,
'17:10
Frankriik, welke het vak der fchoone kunsten hebben bearbeid.
Hij was lid der Franfche akademie, ell
en werd in 1719
171 9 te B()rt,
Bort, in
Li11l0iJin
Limoifin geboren. Zijn vader was een kleennaker
kleermaker en bezat een kleill
landgoed
MARMONTEL zijne killdfehe
kindfche jaren doorbragt. Zijn
landgoed,I waarop MI1RMON'fEL
gelukkige aanleg bewoog zijne ouders, om hem op het kollegie van
Toulou/e te doen. Reeds als jongeling onderfcheidde hij zich door
Touloufe
eene bondige manier van redeneren; doch nam daarbij eenen fiijven
flijven
verwaanden toon aan, dien zij nen omgang met de wereld, en zijn
langer verblijf in de hoofdllad,
hoofdf1:ad, nooit geheel hebben kunnen veranveran·
deren. In 1745 ging hij naar Parijs,
toe.
Pariis, waar hij door VOLTAIRE toegang tot de aanzienlijklle
treurrpel,
aanzienlijkfie huizen kreeg, en door zijn eerll:e
eerf1:e treurfpel,
DENIS, Ie TiralT,
Tiran, als tooneeldichter bekend, en op voorfprnak
voorfpraak van POl\lPOl\l.
PADOUR tot geheimfchrijver van het bouwwezen te Férjàilles
PADOUR
Félfnilles (hJstor;.
(hlstori.
#g,.aphe
IJgraphe des DalÏmenls
DtJtimetlts du roi), met een jaargeld van 1500 livres,
Iivres, bevorbevor.
derd werd; doch eene zeer vro:ijke
vroiijke parodie uit een tooDeel
CINNA,
toolleel van CINNA,
perfoon gemunt had, en welke te
waarin men het op een voornaam perroon
toegefchreven, bragt hem voor korten tijd ill
i.1
onregt aan hem werd toegefchrevell,
de Bastille. MARJrlONTEL,
MARHONTEL, zijne loopbaan met treur.. en zangfpelen
gege·

,e

(a)
(0) Zie hï.rover
hÎlrover nader J't:IlIltlll:
A'f:ell:ulI: Ki.SIKJ_Sl'0 CII
CR
'0

ycrvoJI.D ••
"c:vol,eD'.

,tI
'tI Lllflrbod,
Lllt"b,d, 1188,
'188. 1IIe
lIie deel, bJa.~.
bJath:.

MAR. MOT. (DE)
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geopend hebbende, s;af eerlang zijne Contes morlltl% in het licht,
waardoor hij veel roem verwierf. Na den dood van DucLOs, werd
lJij gefchiedfchrijver van Frankrijk, en in 1783, in de plaats van
D' ALAl\IBERT, fekretaris van de tak:tdemie; maar verloor bij het uitbarsten der om wenteling zijne posten. Gedurende àerzelver eerae
fiormen hield hij zich op een landgoed, eenige uren van Parijs, oP,
waar zijn edel en zachtmoedig llart de rampen betreurde, waarvan
hij getuige zijn moeSt. Zijn huwelijk met de beminnenswaardige
nicht van den abt lVIORELET verzachtte eenigermate zijn lijden, en
vertroostte hem in zijne afzondering. In Bloeim. 1797 werd hij
echter tot medelid tot het op te rigten n::rionaal inûitl1l1t, en in het
volgende jaar in den raad der ouden verkozen, en ontweek gelukkig
de daaraan verknochte gevaren; alhoewel men hem in St. AlIbain,
doch uit misvatting in den perfoon , voor korten tijd in hechtenis
nam. Na den I Sden Fructidor des jaars V, werd zijne keuze vernietigd; hij begaf zich na:u' Abbevi!le, in het departement de Bene.
den-Sdl/e, waar hij federt onder een aroo dak, in kommer en ar.
moede, afgezo:lderd leefde, en in 1799 fiierf.
l\1ARMoNTEL heeft, in zijne talrijke werken, die in 32 deelen in
8vo en l!:lmo in het licht zijn verfchenen, zijn uitmuntend talent
als fchrijver aan den dag gelegd. Onder dezelve munten inzonderheid
uit zijne COII/es morau%, welke door hunne bevalligheid en naauwkeurigheid van fchrijftrant zich onderCcheiden, en verCcheidene talen
overgezet, en meermalen herdrukt zijn; BELlSARIUS, waarin hij den vorsten goede lesfen tracht te geven, doch hetwelk door zijne eentoonig
lleid van verhaal minder belangfl:elliilg verwekt; les Incas, ou la deftruc.
tinn de rempire de Pb'ou, gedeeltelijk zeer belangrijk en wcgllepend,
Blémens de LittJra/ure, eene der beste didaktifche werken in de
Franfche taal; nouveau Con/es morat/x, alhoewel minder beroemd,
nogtans Iliet zonder groote verdiensten; Po4tique Françai[e, welke
in eenen voorrreffelijken mjl gefchreven, en rijk in paradoxen is,
en eindelijk Régence du Duc n'ORLÉANS, welk laatae onder zijne
gefchiedkundige werken voor het uitmunrendfl:e gehouden wordt.
MARMOT, (DE) of het Jllormeldier (Jlfarmota) , behoort
onder de orde der knaagdieren; heeft kleine in een getrokken 00ren; eenen korten dikharigen aaart I en 2 voortanden van boven en
van onder, waarvan de onderae elsvormig zijn; maar geene hoektanden. Men vindt van dit dier meer dan eene foort, als: I. het
Alpisclz Mormeldier, of de gen/eene Marmot (M. A!pina). die van
boven op het lijf bruin en van onder geelachtig is, en de hooge
bergen van Europa en Azië, inzonderheid de Alpm van Savofje.
Oraat/wbunderlalld, den St. Co/hord en Tortori.ie bewoont. Dit
dier graaft diepe holen in den grond, die her. met hooi en mos
bekleedt, en zijn "oedfel befl:aat uit allerlei planten en wortelen. Tam
gemaakt eten deze dicr~n alles, wat mell hun a~llbiedc, zelfs raamv
ell gekookt \'lcesch. Opmerkelijk is het, dat men de Marmot in
G g S
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de zoogenoemde AI/ée-hlanche, in Stlyoije, op zulke afgelegene klippen ontmoet, die als eilanden uj[ deze ijszee uitfieken , en eenige
uren ver, in het geheele jaar, niet meer dan omtrent 6 weken van
fneeuw ontbloot zijn, zoodat het fchijnt, dat zij hier 10 mmm·
den van het jaar hun leven in eenen aanhoudenden {Jaap doorbren.
gen. Zij zijn alsdan zeer vet; men treft er aan, die 20 pond
wegen; nog drie maanden daarna blijven zij in dien !laat van vet·
heid, en vennageren dan allengs, zoodat zij op het einde van den
winter al hun vet verloren hebben. Deze Marmotten brengen eens
in het jaar drie, vier, fomtljds zes jongen ter wereld, en leven ongeveer tien jaar. :1. De Zizel-marmot of Zizel-wtlis CM. Citellus), met een lang lijf, kleinen kop, en korte vijfvingerige pooten. Deze vindt men het meest in H01lgarijë, Polen en Siherië,
en komt in uitwc:Jdige gedaante en kleur, gelijk ook in eigenfchappen, met de gewone Marmot veel overeen; doch heeft flechts
de grootte van eenen Hamfier , en ook, even als deze, beurzen ter
wederzijde van de kaken. Hij maakt zijn hol in dorre en zandige
gronden. 3. De HlJwjier (M. Cricerus) , met een van onder zwart
lijf, en op iedere zijde 3 witte vlekken. Men vindt hem hier en
daar in Dllitschltl1ul, Polen, Siberië enz, waar hij gedeeltelij
gedeeltelijkk van
kleine dieren en jonge planten, doch voornamelijk van korenvrtlchten, zoethouts-wortel, boonen enz. leeft, waarvan hij eenen groo
ten voorraad, door middel zijner wallgbeurzen, fOllleijds wel van
60 pond, naar zijn onder:mrdsch hol, dat wel 7 voet diep is,
fleept. Dit dier vermenigvuldigt zeer fierk, en hij eene natuurrpeling vindt men onder deze foort ook geheel zwarte, als: 4. De
Lemming (.11. LC1liims). Dele heeft eenen fpiefen kop, en een
zwart ros, onregelmatig gevlekt lijf, en wordt meestal in Lapland
gevonden. Aan veldgewasfen
en Siberië gevondcn.
veldgewasfcn doen deze dieren veel
gehecle troepen vall de eene
fchade, en fomtijds trekken
trekkcn zij m~t gehccle
plaats naar de :lndere, en verzetten zich tegen alles, wat hun iJl
den weg is. En 5. de blinde 1I1armot
lIlarmot (111. Typhlus). Dit dier
beeft geenen Haart; aan alle pomen 5 vingers; breede voortanden
van boven en van onder, ongeopende oogleden en gcene ooren.
Het woont in het Zuidelijk gedeelte van Rusland en leeft meest
onder den grond_
lVIARNIX, (PIIILIP V.\N) heer van Sr. Aldcgonde. Deze beroem.
de Haacsm:1U en geleerde, een
ecn der luisterrijk!]:e
luisterrijk!l:e fieraden van Neder.
land in de 16de eeuw, werd te Brusfol, in het jaar 1538, uit
zijne letter.
een aanzienlijk gellacht geboren. Te Gellel'e, waar hij zijlle
oefeningen voltooide, had hij, onder meer anderen, ook CALVIJN
en BIZER tot zijne l:ermeesters,
I:ermeesters, uit wier onderwijs hij de grond.
beginfcls
beginfels der hervorming inzoog. In zijn vaderland terug gekeerd,
nond hij hare zaak met moed, beleid en ijver VO'lr,
VOIJf, ell
CII maakte
zich in het bijzonder verdienstelijk, als ficlkr en eerne
eerl1e ondenecondertecNcdcrl:lI1dlchc edelen, in
kennar vnll het Comproli:is, of verbond d(;r Nedcrl:lI1dlchc
her
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het jaar 1565 gefloten. Op het berigt der aanChtandc overkomst van
ALVA, verliet hij zijn vaderland, en werd feden door dien gewelde11:l~r in den ban ged:l~lI. In zijne ballingrchap bleef hij ten nutte der
godsdienstige en burgerlijke vrijheid fieeds ijverig wcrkza~m, inzonderheid nadat hij in dienst van WILLEM I, op diens begeerte, was
overgegaan. Sedert was hij de beHendige raadsman, vriend en
vertrouweling van dezen verfiandigell en menscIlkundigen prins, en
werd door hem in de gewigtigfte aangelegenheden gebruikt. Het
laatfie, hetwelk dezelve hem, in 1583, opdroeg, was de belangrijke en gevaarvolle pOSt van burgemeester van AlItwerpeu, in welke
hoedanigheid hij, in de beide volgende jaren, die fiad met kloek
beleid tegen den prins van Parma verdedigde. Ten laatL1:e echter
genoodzaakt zijnde, de fiad, op eerlijke voorwaarden, aan de Sponjaarden over te geven. geraakte hij in onb'1.lnst bij 's lands fiaten,
die hem van larnartigheid en pJigtverzuim verdacht hielden. Het lijdt
intusfchen geenen twijfel, of die verdenking was ten eenemale ongegrond, en zijne ongunst veeleer aan andere oorzaken, en vooral ann
de lang tegen hem gekweekte jaloerschheid, toe te fchriJven, welke,
na het overlijden van zijnen vorstelijken befchermheer, eenen vrijen
loop verkreeg. Sedert werd hij wel in eenige gez3ntfchappen, maar
nimmer wederom in zaken van regering of krijg gebruikt. De laat..
fie jaren van zijn altijd werkzaam leven bragt hij te Lei/den door,
waar hij zich, tot het vervaardigen der hem van fiaatswege opgedragelIe overzetting van den BfjheJ , had neergezet. Dan, deze arbeid bleef
door zijnen dood, welke 1598 voorviel, in deszelfs bcg!nfelen fieken.
Waren de verdiensten van lVr."RNIX, als finatsman , groot,· lliet
minder gTOOt waren die van geleerde. In de regtsgeleerdheid , de
wereldlijke en kerkelijke gefchiedenisren, de Grickfche, LatiJnfche
en Hebreeuwfche talen, en de godgeleerdheid was hU zoo bedreven, dnt hij daarin voor weinigen zijncr tijdgcnooten bchoefde te
wijken. Bewijzcn hiervan dragen de onderfcheidcne fchriften, welke van hèm voorhanden zijn, en nog door deskundigen op hoo.
gen prijs gerchat worden. Ook als Nederduitsch proza-fchrijver en
dichter verdient hij, onder de eerL1:e herfielIers onzer letterkunde,
eene anmnerkelijkc plaats. Zijn Bifenk01f der H. Roomfclze kerk,
een geestig werk, ter befirijding van de d\\"alingen derzelve in..
gerigt, en vol van de duidelijkfie blijken zijner ongemeene ervaren..
heid in de kerkelijke oudhcden en gefchicdenis, verdicnt tevens,
wegens netheid en zuiverhcid van taal, geen' geringen lof. Nog
grooteren lof komt hem toe, als maker een er dichterlijke vertaling van het boek der P!a!me:l; eene vert:lling, waarbij die van
DATIIENUS • door de Nederlandfche kerk ten algemeenen gebruike
aangenomen, in alle opzigten zeer verre achter fiaat. Wat, eindelijk,
den lof v:ln M,\RrHX voltooid, is, è::t hij, als menseh, zich, in
alle betrekkingen, cerbie(h,anrdig vertoont, en, als Christcn, door
nederigheid cn zuiverheid \'an godsvrucht, op ollze hoogachting de
rcgtUlatiiiac :l:lllfpraak heelt.
MA.
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MAROKKAANSCHE RIJK. - MAROQUIN.

MAROKKAANSCHE RIJK. Dit rijk maakt het Noordwestelijktle
gedeelte van Afrika uit. Het grenst aan de 1Ilidtld!ondfclze en At/alJfiAt/alJtifc,~e zee, aan de woestijn Soham en .1Igiers, en werd omllreeks 1670
door cenen veroveraar, MOULAY AECIIY, uit de afzonderlijke rijken
Fez, $uez, 1I10,.occo en Dreha gevormd. Men fchnt deszelCs tegen.
woordigen omvang op 10,4°° vierkante mijlen, en deszelfs bewoners
op 4 à
à 5 millioen. Het is grootendecls hetzelfde land, dat onder de
Romeinfche heerfchappij den naam van 1I1(1/II";t(111io droeg. De luchtfireek is er zeer aangenaam, en de grond, waar geene zandwoestijnen zijn, welbebouwd en zeer vruchtbaar. Uit de zeehavens Sale,
Mogador, Saffy, Sf.
St. Croix, LoroclJe, Tefuon en Tanger worden
jaarlijks door de Europeërs eene aanzienlijke hoeveelheid koren,
wol, olie, gom, huiden, amandelen, dadels en ruw koper uitgevoerd, cn onder de fabrijken zijn die van Marokkijnseh leder cn
zijden lloffen de voornaamlle. De vorst, die zicn eenen heer van
het Westen noemt, en die de Europeërs verkeerdelijk den naam
van keizer geven, erkent de opperheerCchappij van dien des Turk.
{ehen rijks niet, en wordt door geen en divan bepaald; maar heerseht
volkomen willekeurig in geestelijke en wereldlijke zaken. De land..
magt bellaat uit 6000 Negers en even zoo vele Arabieren; de zeemagt uit 24 vaartuigen van 45 tot 4 nukken gefchuc. De bewoners
des lands zij n Mooren, Arabieren, nreberen, Negers, .Joden en
Christenen, welke laatlle aldaar als kooplieden, kunstenaars of fla.
ven wonen. - De hoofdl1:ad des rijks, Marokko, werd door eenen
Arabifehen vorst, JUSSUF geheeten, oml1:reeks het midden der Ilde
eeuw gebouwd, is de verbli.ifplams van den
dcn vorst, en
cn telt 15,000
inwoners. Fez is de aanzienlijld1e
aanzicnlijld1e l1:nd des rijks, en bevat 70,000 in.
gezetenen; meer dan 200 openbnre
opcnbnre herbergen,
hcrbcrgen, omtrent 5°0
500 moskeën,
moskcën,
en de rijkl1:e boekerij van Afrika.
MAROKKO. Eene
Eenc fooft van fnuiftabak van Marijl:mdfche
Marijl:mdfchc bla.
den.
dcn. Dezelve
Dezelvc wordt fijner gemalen. dan de l'apé, en te Offel1bach
en te F1'Il1ll..fol't
F1'Il1ll..fo:'f aan den l1fein bereid.
bcreid.
MARONEN. Zoo noemt men de lcaliannCehe eetbare vmehten
van den kastanjeboom. Zij zijn grooter, dan die in Dnitsch/mld en
Frt1lzkri;'k verbouwd worden,
wordcn, en onderCcheidcn
onderCcheiden zich door een'
ecn' nan.
genamer {iuank. ToskolJc en
cn Corjiko drijven er firrken hand:.!! in. De
boom (ca,çtt1l1Ca yesc,.) is zeer vruchtbnnr en bn binnen weinige
jaren zeer groot worden. Aan dcn Et/JfJ ziet men den beroemdeu castagtlO de cento ca1Il a//i,
cenen omvnng van 204 voet
a/li, welks holle nam eencn
heeft; terwijl de castagno del ga/ea 76 voet in zijnen
zijncn omtrek bevat.
MAROQUIN. Is eene foort van Marokkaansch of Turksch leder, zoo veel als SO!Jitlll, welks bereiding bij de Ttlrken ecn geheim
is. Het wordt inzonderheid
inzondcrheid in Syrië, op het eiland Y'pi'US, en :\IJdere plaatCen van Klein-Az:ë,
KleilJ-Az:ë, in onderCehcicene kieurcn
kieuren vervaardigd.
en wordt hier over het algemecn fra:lijer en
beter bearbeid, dan in het
cn betcr
overige gedeelte van Turki/e.
MA.
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Romeinen, en ARES bij de Grieken,
edeleen.
MARS, MAVORS bij de Romez'nen,
oudfle dichters wa! hij een
was de god des oorlogs. Volgens de oudlle
volgens latere van
JVNO alleen.
zoon van JUPITER. en JUNO; doch volgcns
v:m Jl'NO
Eigenlijk is i\'IARs
MARS eene Peiasgifche
Peiasgifchc godheid, welke oorfpronkclijk in
Thracie
Throcie vereerd werd, en van daar COt
tot de Grieken overging. In de
vroeglle tijden was hij het zinnebeeld van de magt der Godheid, en
vroegfle
bij de Griekeu
Grieken dat van den oorlog, in zoover alleen fl:erkte,
fierkte, dap.
dapp~rheid
MINERVA ,
perheid en !lotltmoedigheid
!loutllloedigheid daartoe behooren
behooren;; terwijl lVhNERVA,
daarentegen, als krUgsgodin, hct
het zinnebeeld is van dapperheid, die
met overleg en kennis van het krijgswezen gepaard gaat. De R().
Ro.
meil1en
meinen namen zijne vereering, reeds in de vroeglle
vroegfle tijden, van de
Grieken over. Behalve verfclteidene tempels te Rome, waarin de
dienst door bijzondere aan hem gewijde Flamines en het collegie àer
der
Sa/iers (priesters) verrigt werd, waarvan de laatllen
laatflen zijn,
zij n, uit den
(anciIe ) bewaarden, was de gewezene akker der
hemel gevallen, fchild (ancz'/e)
koningen van Rome, na de uitdrijving van Tt.RQVINIUS
TARQUINlUS den hOl'aardige11,
flOl't1ardigel1,
onder den naam van !ter
11er veld Vt11J
vtm MARS ook aan hem gewijd, gelijk
n:J.'Ir hem 1I1aart
Maart genoemd wordt. Hij had zijne
mede onze Lentemaand, naar
godfl'raken, waarbij een fpecht zijnen wiI
wil openbaarde, en onder de overige
godfpraken,
dieren waren de verfcheurende, benevens het paard en de haan, hem heilig.
De fabel vertelt vele bijzondere daden van MARS. In het gevecht
met de .A/oïdell
Alofdel1 of Giganten. OTVS
OTUS en EPHIAJ.TES,
EplIIt.r.TEs, werd
wenl hij
hlj door deAloïdm, die zijn
zen gevangen genomen; doch door de moeder der A/oïr/m,
aall HERIIlES
HERl\1ES ontdekt had, weóer in vrijheid gelleld.
gefleld. Met HuHERverblijf aan
CULES geraakte hij tweemaal in oorlog: in den eerfien
eerflelJ werd hij zelf
gewond, en in den tweeden befliste
bel1iste JUPITER door zijne blikfems den
firijd; doch MARS doodde HALIRRHOTlUS, zoon van NEPTUNUS en de
!lrijd;
nimf EURYTE. NEPTUNUS hem hierover bij den raad der goden aanklaaankla.
gende, werd hij op een en heuvel bij Athme, de Dfarsheuve/,
Dfarshetlvel, door
de Goden, teregt gefleld
ge!leld en vrijgefproken; en daar MARS de eerlle
eerfle
was, over wien regtspleging werd gehouden, zoo ontving deze helt.
heuvel federt
reden den naam van Areopagus (zie dit art.). M
MARS
.... RS wordt als een
jong, mannelijk krijgsheld, naakt of in volle wapenrusting, !lerk ge·
ge{pierd, met een gedrongen aangezigt,
a:mgezigt, een breed voorhoofd, diep.
diep..
liggende oogen, eenen kleinen mond, dik, maar kort haar, met helm,
fpeer, fchild en zwaard, afgebeeld.
fpeer.
MARS. Een der planeten van ons zonnefielfel,
MER,.
zonneflelfel, welke naast MER.CURlUS de kleillfle
kleinlle is; bedrngende hare middellijn flechts
CURIUS
l1echts 894 mijlen.
Zij volbrengt haren loop om de zon in één jaar en 322 dagen, en
vertoont zich aan ons oog als een vumrood
vuurrood licht. Wachters heeft
heefe
men tot hiertoe nog niet bij haar ontdekt.
MARSEILLE. De hoofdllad
boofdflad van het departement Boudm
Boudus du
Rhone (monden van de Rho1le),
Rho11e), en eene der aallzienIijklle
aanzienIijkfle !leden
fleden
van FrankriJk, ruim 100,000 inwoners bevattende. Zij ligt in een
fc1lOon, door bergen omringd, oord, aan
Middel/a1ld.
fchoon,
a:m eene golf der Midde//and.
{ehe
[,he zee, welker uiterfic
uiterfie punt de haven vormt, die een meesterCluk
meesterfluk
vin
vatl
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L A N D.
ft. R SLA
van Natuur en kunst is,
is. aan
f1:ecnen dammen omgea:111 beide zijden met fteencn
ven, door fonen en andere !lerkten
fterkten verdedigd worde,
wordt, en wel 900
koopvaardijfchepen kan bevatten; doch voor oorlogfchepen is zij niee
niet
lIfmfcille ligt in de gedaante
geda:lI1te van een hoefijzer rondom de
diep genoeg. lI1arfl'i/le
e~ne {!raat,
!lraat, van een uur lang, in de oude en
haven, en wordt door ecne
nieuwe !lad
nieuwc
fiad verdeeld, waarvan de eerlte de grootlte en volkrijklle,
vOlkrijkl1:e,
doch het {]echtlle
zijnflechtll:e bebouwd is. De !lnd
ll:ad is niet meer verllerkt;
verl1:erkt; ziJnde de wallen geDecht
geil echt en in aangename wandelingen herfchapen. Men
vindt er aan de haven fclleepstimmerwcrven
fcheepstimmerwcrven en mngazijncn,
mngazijncll, en op hee
het
van de llad
er wij derd eiland P01l1cgues
l1:ad vverwijderd
Pomegues een quarantaine-huis, benevens
een laznreth
lazareth voor de uit den Lev{/nt
Levant komende fchepen, welke beide gebouwen beziens\V:lardig
beziensw!lardig zijn. Voorts heeft men in lI-Iarfeille
lJIarfeille
ver[cheidene letterkundige inrigtingen, waaronder een lyceum, cene
verfcheidene
eene
openbare boekerij, een mllzeum
muzeum van oudheden, fchilderijen enz. ;
lker !lerrenwacht
eenc fcllOOI voor de zeeva!lrt,
eene
zeevaart, wc
welker
fterrenwacht 1!29-l129! voet bo~an kunsten
ven de oppervlakte der zee verheven is, eene akademie van
en wetenfchappen, een geneeskundig gcnootfchap,
genooefchap, en een en botanifehen tuin ter aaukweeking van vreemde gewasîen.
gewaslen. De !lad,
fiad, welke
fchen
37 openbare pleinen bevat, drijft eenen uitgebreiden handel naar
den Leva11t,
Levant, Italië, Spa11je
Spa1Zje en Noord-Afrika, uit welken hoofde
boofde
zich daar altijd een e groote menigte vreemdelingen ophoudt. Ook
OoIt
alllin-, zwavc\fuiker-ralinerlj~n, alsmede vitriool-,
vindt men er all1in-,
zwavcl- en fuiker-ralinerijcn,
reukwerk-, porcelein-,
koraal. en wasfabrijken. De wis- en !lerren!l:errellporceJcin-, koraal·
kundigc wijsgeer PYTIIEAS
PYTllEAS gaf hier, reeds
rceds 240 jaren voor onze tijdre..
kundige
kening, onderwijs, en men
mcn heeft
hceft voor hem, als ook voor den wetgever
dezer Had, Er.;T\"MENES,
ENTYMENES, een gedenktecken
gedcnkteekell opgerigt. Voor het overi·
Jl1arfei/le de oudlle
ge is i1'lmfeilk
oud!te Had van Frankrijk: zij werd,
wcrd, ten tij:le van
TARQUINlUS PRIseus.
TARQUlNIUS
PRIseus, door eene volkplanting van Phoeaeërs
Phocaeërs gebouwd;
gcbouwd;
bad een
cen vrij aristokrutisch
aristokratisch belluur,
be I1:tll1 r , en was de zetel van kunsten en
had
wetenrchappen,
weten
re happen , tot dat de barbaren Zuid-Gallië overnroomden.
overfiroomden.
twee verfchillende
verfchilIende volken
MARSEN. Mee
Met dezen 11aam
naam worden
wordcn twce
aangeduid; het eene een krijgszuchtig volk in 1I1iddC11-lta/ië,
Jl1iddclI-ltf1lië, hetbondgenooten , naar hetzelve ook den
welk zich in den oorlog der t'ondgenooten,
Jl1tl1fifchm
Mmfifehm genoemd, vertoonde;
vcrtoonde ; het andere een Duitsch volk, uit
den !lam
ARUS tot in de
!l:am der IstoevotlCII,
IstaeVOll1111, dat na de nederlaag van V
VARUS
landllreken
land!1reken aan den Ri/Il doordrong, en
cn zich voornamelijk aan de
LiP/'e nederzette
ne<lerzctte;; doch bij de volgende oorlogen
beide oevcrs
oevers der Lippe
Romeil/en weder lerug trok. Het fchijnt
d~t de lIf{/rfen
fchijnt,I dat
111arfm tot de
der Romeillen
Cheruskers
Chcruskers behoord, en zich flechts korten
kortcn tijd als een eigen volI,
volI~
vertoond hebben.
MARSLAND. Zoo noemt men de laagliggende landen, inzon.
derheid die zich langs de oevers van zeeën en rivieren bevinden,
bcvindcn,
welke zich door ecnen
eenen zeer vmchtbaren, gewoonlijk zwarten, diedie.
pen,
ma3r !lerk
Iierk zamenhangenden
zamenhangcnden grond onderfcheidcn.
onderrcheiden.
peil, vochtigen, mnar
geworden, of door
landerijen zijn of van zelve droog geworJcll,
Soortgelijke landerijcn
het
van dammen droog gcmnakt.
gcm:mkt. De laatfle
laat!1e noemt men ech
cch..
bct leggen v:1o
ter
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ter niet zoo zeer Marslanden,
Ma1"SlandcrI, welke benaming men alleen aan
a:ln d(:
d~
zeekusten gebruikt.
gebruikt t manr
maar Brock/allden.
Brocklanden. Ann
Aan de Noordzee zijn de
Dettlilt1lfl:he
DettlilarJi:he de meest bekende.
MARSYAS. Een P/II)'fiiiJr,
PltrxtJiiJr, die gezegd wordt de door l\'ffNERvA
MINERVA
weggeworpene Duit
nuit gevonden, en door oefening het zoo verre in
de kunst van lluitfpelen
g~bragt te hebben, d::t
lluüfpelen gebragt
dr.t hij Al'OLl.O
ApOLl.O durfde
De Muzen \\'ez~n
welen echter aan ApOLLO de overwinning
uitdagen. D::!
toe, en
toe.
cn deze, om den verw:lnnden
verwaanden te !l:rmTen.
firatTen. liet MARSYAS levend
de huid aaff1:roopen.
ff1:roopell. De WlI1ell,
tr:men, die de Faunen en Saters over den
ongelukkigen fiorteden,
il:onedell, ZOUGen llCt
hct befiaan
be!l:aall aan
a:!n de rivier iJ'la:fyas
Mai"fyflS
gegeven hebben.
MARTEL. (KARE!.)
(KAREl.) Eigenlijk KAREL van HERESTAT.,
HERESTAf., om zijne
dapperheid
d~pperheid bijgenoemd llia/'td
]I/arM (flrijdhamer,
Cflrijdlzat:ler, een wapeIltuig
wapentl1ig der Prrl1lFrtlilkm), was de onechte zoon van PEPTJN
PEPTjN VAN lIERESTAL,
HERESTAL , major
wajor dOIJlfIS
do/mis
(zie
a/'t.) van duflï.7jICll
Auflr.7j'icll (Oost-Fro1lkrijk).
(zic dm
dat art.)
COost-Fra1lkrijk). Nn
Na zijns vaders dood,
werd hij door zijne !l:iefmoedcr
fiiefmoeder gedwarsboomd, en te Kelllcn
/{ell/cn gev:m
gevan·..
gen gezet. Uit de gevangenis ontf1agen
olltflagen zijnde, beoorloogde hij CIIILDF.RfI{
11, koning van NeustriC/l
RrK II,
Neus trim (W(st-Frolll.:rijk)
(lj/(st-Frallkrijk),, omdat hij hem in de
overwon hem
waardigheid van zijnen vader niet wilde doen opvolgen; ovcrwon
in twee veldflagen
veldf1agen in 716 en 717, !l:elde CLOTARIUS tot
tot koning van
Atlfll"tlfiett
Allflmfielz aan, en zich zelven tot hertog en major dOTnus. Na den
dood van CIIILDERIK
CIfILDERIK en CLOTARllJS,
CLOTARlUS, vereenigde hij de beide 1.0lw.
ningrijken, en !lelde daarover TJlEODORIK
TIIEODORIK III Wt
tot koning, doch
was zelf eigenlijke
eigenlijkc gebieder der Franke/I.
Fmnkm. Hij oorloogcle
oorloog(le met de
SokJe'1 en
heeIè Europa het te
Sok!m
cn FriezC1l;
FriezClZ; en :I:m
a:m zijne dapperheid heeft
danken,
Arabieren,, die reeds
rceds Spa1lje
Spauje en Sid_
Sic;.
dankcn, dat de poging der .drabierelI
lië overhecrdcn,
overheerden , om ook :tan
aan het overige Europa hUllIIe
hunne heerfchaphcerfchappij en
cn hun geloof op te driiJgen,
dringen, mislukte. Magtig door de wapcnen,
[{AREL, op het voorbeeld van
v::n zijnen vader,
vadcr,
penen, verzuimde [{Ar,EL,
geenszins, om
fpring~
0111 door giften de geestelijkheid, die krachtige
krachtigc fpringveder der !l:aatlmnde
fiaatlmllde in die en de naastvolgende eeuwen,
ceuwen, anI]
a:1rJ zich
te verbinden;
verbindcn; en anll
aau hem is het,
h::t, dat de U,rechtfcbe
Utrechtrche kerk
kcrk hare
voornaam!l:e
10IJpbnan roem.
voornaamfie opkomst te dankell
danken heef[.
heeft. Na zijne 100pbaan
roem..
rijk te hebben afgelegd, deelde hij, bij zijnen
zijn~n dood, in 74 1 ,•
met
mct tocllemming
toel1:emming der FrankiCche
Frnnkirche fienden, het
her rijk onder zijne zonen KAROLO:\IAN,
KARoLo~IAN, PE1'lJN
I~gde aldus den grond tot
PEPlJN en GR Y1'1I0,
Y1'110, en l~gde
het
bet oppergebied in zijn gef1acht,
geUacht, he.welk
he<welk eerst zijn zoon PEPljN
PEl'lJN door
uitCpraak
l1itijlrnak van den paus ZACHARIAS, in :'52,
':52, verkreeg, maar
ma:!r naderhand
door zijnen kleinzoon KAREL dm Grooteu,
Grooten, uitgebreid en bevestigd werd.
MARTlALIS. (M. VALERIUS) Een Spanjaard van geboorte,
MARTIALIS.
gcboorte, die
met zijn zofie
2o!l:e jaar te Rome gekomen,
gekomcn, als vernuftig dichter van
epigrammen of bijCchriften,
bijfchriften, onder de regering van DOMITIANlTS
eenen
cenen bi,jzonderen
bijzondercn naam verwierf.
verwicrf. Toen hij zijn aanzien onder
TRAJANUS zag afnemen, keerde hij naar zijn vaderland terug, doch
werd door zijne
zijnc medeburgers
medcburgers veracht. Een groot gedeelte zijner
gedichten zijn bewrutrd
goe~
bewa:trd gebleven, waaruit blijkt, dat hij eenen goe.
den
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(TH01l1A~)
vlli1e aardigheden
en laffe
den aanleg had; doch dat hij dien door vuile
nardigheden cn
vleijerij maar al te dikwijl3 bezoedeld heeft.
MAR TIJN ( Jom'l
JOIli'l ) is als een der UitmllOCendlle
uitmumendtle botanifche
botanifehe
fchrijvers bekend, en werd in 1699, te Londen, gebore!1. In 17.20
17:20
gaf hij reeds zjjne
zijne overzetting van TOURNEFORTS gefchiedenis der
planten, in den omtrek van PariJs groeijende , in het licht. Mee
plamen,
oogmerk, om een fooregelijk werk over de gewasfen van Londen
verCcheidene wandelingen in de nabuurCchap
te fchrijven, deed hij verCcheidenc
meer afgelegene reistogten, waardoor
dezer [cad,
fmd, en naderhand mcer
zijn Enge/sch
Engelselt HerbariUIIl tot op 1400 plantCoorten vermeerderd
werd. In 1724 en 17lj
17~3 hield hij te Londen boeaniCche
botaniCche voorlezingen. welke de algemeene goedkeuring verwierven, waarna hij in
gen,
1727 tot lid van
koninklijke focieteit,
focieteit. en in 1733 tot hoogleeraar
\'an de konillklijl.e
in
,de kruidkunde aan de univerfiteit
univerCiteit te Cambridge benoemd werd.
In .de
De luchtgelleldheid van L01zden
LOlzdm voor zijne gezondheid nadeelig
J75.2 naar Streathl1m,
StreathnllZ,
oordeelende, begaf hij zich naar Chelfea, in 1752
cn legde in 1762 zijn hoogleeraars-ambt neder, waarin hij
en
bij door
zijnen zoon (zie
( zie beneden)
beuedm) werd opgevolgd. Uit erkentenis hiervoor, fchonk hij der univerfiteit zijne botaniCclte
botaniCche boekerij, zijne
verzllmeling van planten, verfeheidene
verfcheidene afteekeningen van zwammen,
bet licht gegeen meer andere verzamelingen. Zijne door hem in het
Tabu/ae fylZopticl1e
fynopticae ad Mef1todum
Metkodum
ven werken zijn de volgende: Tabu/tie
Rajt1nam
,iispofitae, 1726; Methodus plalltaru11Z
plalltarulIZ circa Ct1lltnbrigia;n
Rajanam ,iispo[itae,
Ctmtl1brigia1n
nascellliullZ,
naSCelltÎttlll, 1727, en Historiae plrmta,'mn
planta,'tun ,·m-;Ortl11l
,'orioru11J decades IJlIil1fJUÎl1lJ7Ie; een zeer prachtig werk, hetwelk met vele naar de Natuur
IJTle;
vlm hem
bem
geteekende afgezette platen voorzien is. Ook verfcheen
verfcbeen van
Ceorgictl van VIRGILlUS,
VIRGILlUS , alsmede van diens
eene overzetting van de Georgica
Herdergedichten in proza, met aanmerkingen; waardoor hij getoond
beeft, ook in de oude letterkunde niet onbedreven te zijn.
heeft,
MAR TIJN. (TnoM"s)
(Tllol\it.s) De zoon des vorigen, in Ins gebo.
gebouniverÎIteit te Caln.
Ctlln~
ren, beklom den leerfioel zijns 7aders aan de uuiverfiteit
hridge. Hij hield zijne voorlezingen niet in dc
de Latijnfche, maar
in de Engelfche taal, en vertaalde in 1766,
1766. in vereeniging met
zijnen ambtgenoot LETTIVE, eene befehrijving
berchrijving van de Hereulani.
Herculani.
fche oudheden. Na FrankriJk,
Frankri,;'lr, Zwitferland
Zwif[erlalld en Italië doorreisd te
fehe
vermeerde.
hebben, nam hij, op aandrang van boekhandelaars, de vermeerdebern
ring van MILLERS Cm'ten.
GGrten - Lexicon op zich, hetwelk, door hem
bearbeid. van 1802
1801l 1807, in 4 deel en in 4to uitkwam. Be.
Bebearbeid,
balve dit werk, werden er nog verfeheidene
verfcheidene andere, van tijd tot
halve
tijd, door hem in het licht gegeven, onder andere het volgende:
Plantae Cantabrigien!es,
Cantahrigien[es, or a
ti Cata/og of Plant>,
Plmm, wlzid
w,'ziclt grow
groll' in the
fhe
Plan/ae
Country of Camhridge,
Cambridge, 1763; Eng/ish
English COllnoisfeur, 1766; T/ze
Tlze GentIeGenfleGulde ilz his Tom' through
throtlgfz France, 1787; dA Tour throllgh
thl'ough lta.
ftamans Guide
Jie, 1791; The Langut1ge
Langt/age of Botany, beillg
heilig (I
de
lie,
a Dictiollary of t,'ze
Tel"ms, made ufo of
Terms,
of;11
;11 t/zat
that Science, 1793, 3de uitgaaf, 180n Flora
Rustica, van 1792 - 1794, in 4 deelen, met nog vele anderen.
MAR·

MARTINET. (J. F.) 4th
l\lARTIN (De Heilige) MARTIN, (De lleilige) of St. MAARTEN, werd in het iaar
316 te SlIbnria,
SlIbn";a, in Pmlllonic (thans Staiil
,Staiil in Nedcr-lIollgariië).
Nedcr-lIollgarijë). 11it
llit
Heidenfclte ouders gehoren. Zijn vader hem tot den krijgsdienst wilHeiden!clte
v/ugt, en liet zich in het Christendom
lende noodzaken, nam hij de vlugt,
Calli/!, waar hij een voorbeeld van al.
onderwijzen. Hij ging naar Gallii!,
lerlei deugden op/everde;
opleverde; dcc/ende,
deelellde, onder anderen. zijne kleederen
met eenen nrmen, die hem bij de
dc poort van Am;clls
/./miem ontmocttc.
ontmoette. Naar
Ptl/1Il011ie
Ptlll1/onie teruggekeerd zijnde, bekeerde hij zijne moeder. en op zijtemgreis derwaarts eenige
ecnige moordenaars, onder welke hij verviel.
ne terugreis
cene menigte
Naderhand nam hij zijn verblijf bij Poiticrs.
Poiticrs, waar hij eene
kloosterbroeders onder zijn geleide verzamelde, en verkreeg, in 374,
het bisdom van Tours. Om zich meer en meer van de wereld al" te
zonderen , bouwde hij tusfchen de Loire
Lokc en eene fieile rots het bebcllfarlllolltiers, waar hij 80
mOIlniken bijeen
80 monniken
roemde klooster van ll1armomicrs,
400 zijn matig eu
cu ingetogen leven eindibde~
bragt, cn in het jaar 400
eindigde~
klooster voor de oudile
Frallkrijk. - !\I/or..
MARMen houdt dit Idoostcr
oud!l:e abtdij in Frnnkrijk.
ecr!l:e. die door de Roomfche
TIN is de eerile.
Roomfcbe kerk is vereerd geworden.
gcloof
Hij maakte zich door zijnen ijver voor de uitbreiding van het geloof
en
uitroeijing van het Heidcndom,
Heidendom, bij Fr(Jnkrijk,
Froilkrijk, zeer verdienstecn de lIitroeijing
lijk. Zijn feest, dat op den Ilden van Slagtm. invalt, werd voorheen door maaltijden en drinkgelagen gevierd, waarbij het juist niet
zeer matig toeging. De St. lI:la(Jrtells.gollzcn
A!a(Jrtells.go11zell en homders
zecr
hOCl/ders t welke
het volk op dien dag aan de geestclijl,en
Cchenken, Ontomgeestelijken pleeg te fchenken,
leenen
hunnen naam, zoo als ook de St. 1I1aartcm-vu1I1aartem.vuleen
en van dit feest
fcest hunncn
ren, welke de bijgeloovige menigte, in den St. 1I1tlortells-r:acht,
1I1aartel1s-1Ulcht, op
bergen en velden ont!l:ak,
ontilak , in den waan zijnde, dat de verlichte
londfireek daardoor voor onweersfchade beveiligd werd.
lVIARTINET.
(JOHANNE.S FLORENTWS) Deze geleerde
MARTINET. (JOHANNE.S
gelecrde man, zag
den J2den van Hooim. 1729,
1729, te DeflrtJe,
Dct/n/c, in de meijerij van 's
'$ lIer/lertogenbosch
verllaudeIijke vermogens ont.
ontlogenbosch , het eerfl:e daglicht. Zijne verllandelijke
en hij doorliep lllet
wikkelden zich reeds vroeg, eil
met eene vlugheid en
naarstigheid,
geene weerga vindt,
naarstigheid , waarvan men
lllen geenc
vi udt, alle de Latijnfche
cenigcn tijd het onderwijs der hoogleeraren genoten
genotcn te
fcholen. Na eenigen
hebben, welke in dien tijd binnen de llrabandfche hoofdfiad de we.
wehehben,
tenfchappen
nanr de hooge fchool te
tenfchappcn onderwezen, begaf hij zich na:!r
Lcijdm, waar hij zich grondig in de wiskunde
wi5kunde liet onderrigten; ver.
Lcijdel/,
dere
talen maakte; den grond tet
tc~
dcre voortgangen
voortg:mgcn in de
dc kennis der ol1de enlcn
uitgc!1rckte ef\":lring
cn":1ring in de
dc geichiedkunde legde, waarvan hU na.
die uitge!1rekte
derhand zoo groote be\V~izcn
bewUzen gaf, en verder
verdcr zijne zoo zeer geliefgelief.
koosde wijsbegeerte
wijsbegecrte beoefci;de.
beoefende.
Eindelijk werd
wcrd de leer van den
Christelijken
wier opcnbl!re
openbnre prcdiking
prediking de hoofdbezigheid
Christclijken godsdienst,
godsdicnst, wicr
van zijn volgend leven
levcn moest uitmaken, het
hct voorname voorwerp zijl1er nafporing, cn
en oefendc
oefende hij zich hiertoe
den vermaarden
lIer
hicrtoe onder dcn
JOHANNES ALnERTI,
wicn hij ook voornamelijk volgdc.
volgde.
JOIlANNES
ALIlERTI, wien
In den nazomer van 1752 'Wcrd
werd l\'IARTJNET
tOt den openbaren prel\'lARTJNET tot
pre.
dikdielIst
leed het nog rnim
rl1im 3 j:1:tr,
jaar, hctwclk
hetweIl, bij het
rlikdienst toegelaten; doch lced
ALGIDt.
groot
ALGE~t. WOGRDJ:Nn.
WOGRDE:"n. IV.
H h
groot
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a:tntal proponenten bij het Gereformeerd kerkgenootfc11:!p
kerkgenootîcll:!p niet
groOt 32ntal
ongewoon was, voor hij
hlj eene vaste fiandplaats
lbndplaats verkreeg. Incusfchen
Intusfchen
maakte hij zich gereed ter verkrijging
v~rkrijging van den eerrang van meester
der edele kunsten en dokcor in de wijsbegeerte, dien hij dan ook in
1753 verwierf, na vooraf openlijk eene LatijnCche verhandeling over
de
Ik ademhalilig.,
ademhali11g•• der lnfektm
lllfeklClt verdedigd te hebben, welke zoo veel
toc zich trok, dat men (hetgeen iets zeldzaams is) er eeee.opmerking COt
nen nieuwen
nienwen druk van uitgaf. Met het verzamelen van natuurlijke
voortbrengCelen en zeldzaamheden fchijut
fchijnt hij omtrent dezen tijd reeds
te hebben aangevangen, en zijn kabinet, hetwelk hij aan zijnen neef
·MARTINET
°MARTINET KUIJPERS naliet, bevatte niet alleen eenen rijken voor.
voorraad van alles, wat het vaderland voor hetzeI
hetzelve
ve konde opleveren;
°maar
maar ook, wat van elders kan worden aangebrngt,
aangebragt, eene groote menigte
van dieren, vogelen, planten, zeegewasCen,
zeegewasCcn, inCekten en verfieeningen.
In oudheden en ercfen,
ercfcn. echter, muntte het minder uit; doch was daareu.
daarenlegen zeer rijk in mikroskopiCche voorwerpen, en tevens van eenige
eellige
kllnst voorzien, die men flechts zeldzaam aantrelr.
fiukken van uitll:ekende
uitltekende kunst
aantreft.
Eindelijk werd onze lVIAUINET
MARTINET in Bloeim. 1756 te Geile/trim
Gelle.{·rml
en Rhenoij als
nis predik::nt
predibnt beroepen; doch vertrok in 1759 van daar
h~d, om te AmJlerdtmt
naar Edam,
Edmn, waar hij gelegenheid hnd,
AlIljl"rd:wz en elders den krbg zijner kundige vrienden, onder welken hij den
beroemden RUTGERUS P
.... LUDANUS van dlkn/nar,
PJ\LUDANUS
dlJemoor, en den verdienstelijken Er;CELUERTU5
ENGELllERTU3 l\1.\TI!IAS
lVI.\T/IIAS ENGF.LBERTS van Hoorn telde, te
vergrooten , en daardoor
zijne eigene kllndigheden
vergrooten,
daardoOl" zUne
kundi~hedcn te vermeerderen.
Ook opende hem de nabuurlèhap
nabtlurlèhap van de Zuiderzee aldaar een nieuw
veld van waarnemingen, hetwelk hij zich federt
Cederc zoowel heeft ten
lIutte
jr,nr de Edam[che
EdamCche gemeente, met veel wemme gemaakt. Na J6 jn::r
derzijtisch genoegen, bediend te hebben, werd hij, doch niet zon.
derziJdsch
der veel tegenkanting, in 1715
1775 tot leem:!r
leernar te ZUtP,1et1
Ztttp,1ell beroepen. Hij
begon zijr.en
zijnen dienst aldaar in Wijnm. van hetzelfde jaar, en weldra
yerdwenen al de voorillgenomenheden,
vooringenomenheden , welke men tegen hem had
opgevat, en werd hij het voonnrp
voor\V~rp van algemeene hoogachting en
liefde. Achttien jaar en 9 maanden had zich de gemeente aldaar
in het bezit en den dienst van dezen uitflekenden
uitrlekenden man verheugd,
11:1 herhaalde aanvallen van beroerte te AmJlerdflln,
toen hij na
Amjlerdom, waar hij
zich bcvo:ld,
beVO!ld, om de kracht der ele~triciteit
c1e~triciteit te beproeven, op den
4den van Oo;;,tm.
OO~3tl11. 1795, in den ouderdom van
va<1 66 jaar, aau haar
en aan de geleerde
!~eleerde wereld door den dood ontrukt werd.
MARTINET was een uitmuntend predikant, en een even zoo ijverig als
getrouw leeraar , een opregt
op regt menCchenvriend, zoowel als een warm
beminnaar van zijn vaderland. Medelijden.
Medelijden, behulpzaamheid en
weldadigheid,
weldadigheid. zedigheid, gelijkmoedigheid, arbeidzaamheid en fpaar.
fpaarzaamheid, gep:mrd
gepaard met ongeveinsde godsvrucht, maakten de hoofd.
trekken van zijn karakter uit. Hoe veel geleerdheid en wetenCchapwetenCehappen bij 's mans dood geleden hebben,
hebben. kan blijken uit het groot
aalltal
venu opgefield, of waarvan hij
hU de
aantal fchriften, door hem zeI
zelve
ver-
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vertaling en uitgave bezorgde. De volgende korte opgave der eer.
fie zal hiervan ten bewijze genoeg zijn: zijn Antwoord op de vraag
van de Hollandfcbe maatfchappij der wetenfchappeD te Haarlem.
in 1767 uitgefchrcven, en met zilver bekroond, "nopen, hetgeen ~
"tot op dien tijd, in de Natuurlijke historie van on. vaderland ge.
"fchreven was, cn nog kon gefchrevcn worden;" twee verhande.
lingen over de Opdoeming van zee en land, en o~'tr nel wier der
Zuiderzee, met de vorige in de fchriften van gemelde maatfchl!ppij te vinden; eene verhandeling over net Grondijs, door hem bij
het Zeeuwfcl1e genootfchap ingezonden; Kerke/ijke nistorie der Walnenzetl, in 1775 met belangrijke vermeerderingen herdrukt; Kalhe..
c1zismus der Natuur, 4 din., waarvan binnen Iconen tijd 5 uitgaven
verfchenen; kleine Katechismus der Nfltuur; Zeemans handboek; liistorie der we,.eld, 9 din; A/Ie de werken "an FLAVIUS JOSEPHU9 f me~
aanmerk. 9 dIn. ; Gefchmk voor de jeugd; radedandsçh huisboelr; Pér·
handelillgen en waarnemillgm over de NatuurliJke historie "an 0111
P"adet"ltJlld, enz. welke eerst in de werken van de HoIIandfche en
Zeeuwfche maatfchappijen geplaatst', en naderhand bij elkllnder, in
eenen bundel, zijn uitgegeven geworden.
MARTINIQUE. Het belangrijk!l:e onder de Anlillifc!te eilanden,
liggende Zuidwa:1rtS van Dominica, tusfchen den 14 en J5den graad
Noordelijke breedte. Het is meestal bergachtig, inzonderheid in het
binnen!1:e gedeelte, cn aan de kusten zijn verfcheidene baaijen en
bogten, waarin de fchepen, grootendeels , veilig zijn. Dit vruchtbaar eiland, door de Spanjaarden ontdekt en verwaarloosd, was,
tot aan het midden der 17de eeuw, llechts de woonplaats van Ca.
i"owen, die zich naar deszelfs Noord-oostelijke kust begeven hadden"
toen eene Franfche volkplanting van SI. Ch,.;stophe derwaarts kwam"
en zich in het Zuidelijk gedeelte nederzette. Na vele bloedige
tooneelen en geweldenarijen tllsfchen deze en de oorfpronkelijke
bewoners, verhuisden 6000 Cflrnïbm naar St. Domil/ica en St. Yincml, waardoor de FrfllJfchen in 1658 meester van het gebeele ei..
land werden. De Hol/tJnders waren de eerfte, die het hun, fchoon
vruchteloos, poogden te ontweldigen: ook de EngeIfchen deden
daartoe, in 1693, vergeeffche pogingen; doch flaagden hierin re·
dert 1761 gelukkiger. Zij veroverden Martinique, welker weder.
verkrijging eene der voorname redenen was, welke Frankri.ik, in
J163, den vrede deed kiezen. In J79+ viel het eil:md ten tweede
maal in de handen der EngeIfchen ; doch moesten het bij den vrede
van Am;ens, in 1802, weder aan Frankri.ik amaan. Eindelijk
maakten zij zich in het begin van 1809 voor de derde maal van
hetzelve meester, en bleven in deszelfs bezit tot den vrede van
Ptrri,js in 1814-, wanneer het wederom a311 Fral1kri.ik terugkwam. In het eerst verbouwde men op lIfartinique alleen tabak en katoen, vervolgens ook kakao en indigo, waarop naderhand ook de
fuil.erteelt, en in 1718 die van de koffij volgde. De koffij van Mar..
H h 2
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MASACCIO. -

MASANIELLO.

liniqut is uit JrIokka in Ambië afkomstig, en men telt er tegen.
woordig over de 700,°00 boom en van deze vrncht. lIet eiland heeft
eene oppervlalue van 50 Franf.:he vierkante mijlen, en had in J789
eene bevolking wn 12,500 llIanken, 3,000 Mulatten, en 78,000
Negerilaven ; doch later heefe men het geheel op 100,000 zielen opgegeven: jammer is het, dat dit eiland bij de Zuide- en Westelijke winden
aan vele overfiroomillgen bloot fbat, die door de uitwafemingen, veIe ziekten, en bijzonder ook de g·:le koorts veroorzaken. Men vindt
er 3 vaste punten,'
puntcn,' namelijk: St. PIerre, en de forten Royal en Trinité.
lVIASACClO, volgens zijnen eigenlijken naam TO)I,\SO
TO)I,\SO GUlDl, is
een
bcroemàfie meesters uit de Florencijnfche fchil.
ecn der oudtle en bcroemàfle
derfchool. Hij leefde in de lsde eeuw, en voerde door eigene
oefening de kunst tOt zuik eene hoogte, dat men in de bewegiu.
gen des ligchaams nu niet meer enkel den blooten fchijn van leven, m~ar' ook de aandoeningen ontwaarde. In de kerk del Cal'mitJe te Florence, vindt men van hem eenigc uitmuntende fiukken;
flukken;
onder anderen de apostelen PAULUS en PETRUS op het oogenbJik.
VASAtoen. zij tot den kerker verwezen werden. llAl.DINUCCl
llAl.DINUCCl en VASARI plantfen hem onder de eerfie
eerfle kunstenaars, die het h:trde, onvol.
komene en ll10eijelijke der kunst verminderd, cn leven en uitdruk.
king verligchal11elijk~
verligchamelijk~ hee Cc.
MASANIELLO, eigenlijk TOMASO
TOMASO A:'III:l.r.o, een visch· en fruit.
verkooper te MtlJels, die, niettegenl1:aande zijne behoeftige omflandigheden, zeer trotsch en ondernemend van aard was. Liefde tot
vrijheid, gevoegd bij de herhaalde klagten des volks over de gren.
zenlooze onderdrukking, welke het konÎngrijk Napels van Spanje
moest verduren, hadden hem reeds voor lang eenen grooten aan_
hang onder het volk doen verkrijgen, en er was nech~s eenige aanleiding Doodig,
noodig, om zich aan het hoofd van den grooten hoop te
fiellen , welke zich dan ook in 16'-1-7 opdeed. l\1AS.\NIELLO
l\1AS.\NIELLO had
eene mand met vruchten naar de flad
fiad geb ragt , waarvan de ontvanger den impost vorderde, en hem op zijne weigering door zijne
bedienden liet omûngelen. JIij riep aantlonds het volk te hulp, en
oogenblikkelijk kwam er eene oproerige bende op de been, aan
welker hoofd hij het accijnskamoor indrong, en vervolgens naar
het paleis Va!1 den fchraapzl1chtigen onderkoning der Spanjaarden,
Sptl1ljaarden,
den hertog van ARCOS,
ARCOS, trok, van wien het graauw
graal1w eischte, dat
hij lVlAS.\NIELLO
lVlAS.\NIELLO tot zijnen ambtgenoot zou aanflellen. Te vergeefsch
poogde men de muitende menigte door dreigende middelen tot bednren te brengen: het oproer klom hoe langer hoe hooger, en
woedde nu ook tegen den adel: 90 der aanzienlijkfie
aanzienlijkfle paleizen werden in d~ asch gelegd, zonder dat men iers had kunnen redden;
alle teekenen van het konin1-:fch~p
konin1-:[ch~p werden verbrijzeld, en er volgde
op dit alles een verfchrikkelijk bloedbad. Zeven dagen duurden deze afgrijsfelijke
afgrijs[elijke tooneelen, weIl eindelijk de onderkoning met het
volk eene
eelle overeenkomst trof, wnarbij hij beloofde den accijns op
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de vruchten te zullen aITchalfen,
affchalfen, en de oude vrijheden,
vrijhcdcn, onder KA'
REL V verkregen, te
nEL
tc zullen
zullcn her(lcllcn.
her!lelJen. l\lt\sAi':IELLO
l\1ASANIELLO legde hierop
(Ie
<Ie wapens neder, en keerde, zonder
zondcr de m:nlle
m;nlle belooning voor de
tc vorderen, tot
tOt zijn vodg
vorig beroep
b(>roep te.
bevrijding zijns vaderlands
vaderlnnds te
rug; doch behield fieeds
ficcds zijnen invloed. De onderkoning echter,
hem en zijnen grooten aanhang vreezende,
vreezcnde, en niet genegen,
gencgen, om
zijn woord te houden, noodigde hem aan zijne tafel en mengde
waarfchijnlijk gift onder den wijn, waarvan lVIASANIELLO wel niet
waarfchijnIijk
fiierf, maar zoo razend werd, dat de ongelukkige
ongclukkigc door de firaten
Urmcn
van Napels liep, zijne beste
niendeu door het hoofd fchoot, en
bcstc Yfiendell
de grootlle
grootl1:e buitenrporigheden
buitcnrporigheden beging. Het volk, nu wanende,
wancnde,
in zijnen redder
reddcr eenen
ccnen onderdrukker
onderdrukkcr te
tC vinden, en door zijne tete.
wiJde hem van kant
kam helpen;
hclpen; doch hij vlugtte
genpartij opgeruid, wilde
in een !ürmeliter
waar hij eindelijk door 4 z:nnengezwoIürmeliter klooster, Waar
zmnengezworenen
me.
rencn werd omgebragt,
omgcbragt, waarna zijn lijk door de woedende menigte deerlijk mishandeld werd. Dan, het volk
gevulk weldra de ware ge.
zindheid des onderkonings ontdekkende, 1l0eg
floeg op zekeren dag, toen
dc
<Ie brooden ongemeen klein waren.
waren, op nieuw aan
a:111 het muiten, en
offerde de moordenaars van l\TASA!\:IEI.LO
MASANIEI.LO aan zijne woede
wocde op; ter.
tcr.
eh rikwijl zijn lijk met de grootfl:e
grootae eerbewijzC1!,
eerbewijzet:, en onder het verf
vcrfchrik.
kelijkst tumult, begraven, en zelfs eenigen tijd voor heilig gehou_
gehou.
den werd. Napels bleef nog lang het tooneel
roonecl van burgerlijke onyall eenen
lusten. - MEISZNER heeft deze gebeurtenis in den vorm
VOrm van
roman bearbeid.
MASINISSA. TeIl
elk:1llKar/hagen met elkan.
Tcn ti.ide
tijde dat de Romeinetl en [(arthagers
der in oorlog waren, hadden de laatften
laatCten tut
tot hunne medehelpers eenige koningen van Afrika, waaronder SYPII.'.X en l\1ASINISSA
MI\SINISSA de
l\~J1lzidiers, en
voornaamfte
voornn:nllfte waren. De een was
\Vas kon:ng
koning der l\Tzmzidiers,
cn had in
HAsDRunAL,, de andere heerschhuweiijk SOPHoNlsnA,
SOPHONISIlI\, de dochter van lIASDRUIlAL
te over een klein landfchap. SYl'IIAX had eerst de partij der RomeiROlllei,zen gekozen, ll1:lar
'Jen
maar was na zijn huwelijk tot de [(arthûgcrs
Karthllgers overgegaan. 1\1.\SI:'lI53.\
MASI:'lIS.5A daarentegen
daarentegcn was eerst een ijverig verdediger van
/(art!rago; maar [Oen
!Cart!/l1go;
[Ocn SCIPIO,
SClPIO, nadat hij HASDRt:l3AL
HAs DRt:llAL overwonnen had,
hem
hcm zij nen neef, dien hij gevangen hield, zonder losgeld terug zond,
dane! zoo getroffen, dat hij van 'par.
rpar•
werd hij door deze edelmoedige daad
tij veranderde en een getrouw
getromv bondgenoot der Romeinen
Romeil1etJ werd, hun
in het beoorlogen van H.\SDRUllAL
(iaan.
H,\SDRUlll\I. en SYPHAX met kracht bij
bijftaan.
de, zoodat hij den lantrten
lant[ten in de handen der R01lleilletl
RomeilJetl hielp levelcveren, wa:!rvoor
llag bij Zama,
wa~rvoor hij, na den flag
Zm::a, het
hct grootfte deel van het
NlIwidifc/re
SOPHONISDA voor
NlIwidi{t:/ze rijk ter beloouing ontving. Hij nam SOPHONISIlA
zich ter vrouwe;
vrouwc; doch [Oen
toen SCIPIO zich hier oyer
over zeer verft oord
toonde,
toondc, zond hij haar vergif.
vergif, hetwelk zij, 0111
0111 niet in de 111::gt
magt der
RomcillC/l te vallen, kloekmoedig innam. Hij regeerde voorts
Romeilli'11
voons als
NWl1idht.·h koning
Numirlhch
koning" tot in eenen vcr
ver gevorderden ouderdom, en liet
buiten een
ecn :::11ltnl,
~ant:1l, bij zijne
zjjne bijzitten
bijzittcn vc!"lvekte,
verwekte, kinderen, drie wettige
zOllen na, l\lICIPS;\,
l\1/e/ps,\, lVbN.\sT,\ü.iL
l\1.\l\'.\Sl'A1UL en GULl:SS,\,
GULl'SS,\) wam'V:lll
wam'V:lU de eer([c
eerfi:e
h\!i1l in hct
hem
het bewind
bcwind op\'olgdc.
op\·olgdc.
11 h 3J
l\lA.
J\lA.
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MASIUS. (A.) - MASORA.
MASORA.
MASlUS (ANDREAS) werd geboren in een klein dorp bij Brus.
MASIUS
Leuven , en overleed te Zevenaar
fel, was Hoogleeraar te Lcuven
Zevcnaor iu het
Syrifchc Spraaldmnst
SprtJo.IdrUTlSI , eene
jaar 1573. Men heeft van hem eene Syrifche
zeer geCchatte
gefchatte uitlegging Vim
'MIJ het
/zet boek "tIIJ
"fl/J JOZUA, en verfeheidene
verfcheidene
andere geleerde werken. Hij was bezitter van dat beroemde Syrisch
Syriscb
handfçhrift,
La.ijn vercanld,
handfchrift, waaruit hij JOZUA in het L:l'Un
vertaald, en met aanmerkingen heeft uitgegeven, en waarvan het tweede deel, van de
pfalmen af, in de Ambrofifche
Ambrofifehe boekerij te lW/oon
DIi/aan voorhanden is.
Pfulmen
Deze handfchriften waren van de jaren 616 en 617, en maakten een
geheel uit. Zij behelsden de Hexaplariseh.Syrifche
Hexaplarisch-Syrifche vertaling van
de 70 overzetters) met de cri=ifche
cri~ifche teekens van ORIGENES, woordelijk vertaald naar een Grieksch h:mdlèhrift,
h:mdlèhrif[, door EUSEBtuS
EUSEBIUS zelf
MASIUS bezat, bevatte de 5 boenagezien. Dat gedeelte, hetwelk MASIUS
ken van Moz~:s.
Moz~:s, JOSUA.
JOSUA, de Rigterm, RUTH,
RUTH, de boeken der KoninKrolJ(jken, ESDU
ESDRt\,, ESTHER.,
ESTHER, JUDITH
JUDITH en TOBIAS. Men
gen en Krol1;jkcn,
meende, dat dit handfchrifc,
handfchrift, na zijnen dood, in de boekerij van
D. E. JABLONSKU
JABLONSKU gekomen was; doeh
doch het [chijm
fchijnt verloren geraakt.
Dij de opheffing
Bij
opbeffing der kloosters aan den linker Rijn.oever,
Rijn-oever, zond het
FranCche Directoire eene commisÎle,
nanr dit handFranfche
commisfie, om
O!ll in dezelve naar
Cchrift, het
Cchrift.
bet eenige bekende van dien aard, te zoeken; maar het werd
niet
nict gevonden, en nog tegenwoordig doet men alle moeite, om dit
belangrijk !luk
fluk op te fporen.
lVIASKELYNE,
MASKELYNE, (NEVIL) een beroemd Engelsch geleerde en
fierrenkundige, in 1731
173 r geboren en 1811
181 I geflorven,
gellorven, werd, nadat hij
reeds vroeg proeven zijner bekwaamheid in het laatstgegoemde
laatstgelloemde vak
vnk
en in de wiskunde gegeven had, naar Barbados gezonden, om HAR_
HARRISONS
zee.horologie te beproeven. Zijn eerlle
Bri.
Rf
SaNS zee-horologie
eerfle werk was The Brilisc" Maril1e,.s
Mariners Gulde,
GuMe, dat in 1763 uitkwam, en waardoor hU zijnen
NATHANAEL '
roem zoo volkomen vestigde, dat hij na den dood van NATHANAEL
LJSz,
LISZ. 2 jaar daarna.
daarna, tot koninklijk Herrenkundige
Herrcnkundige aangefield werd.
In 1767 verfcheen
verCcheen zijn verllag omtrent HARRISONS
zee.horologie, en
Ht\RRISONS zee-horologie,
genootfehap, in één deel in folio, zijne
in 1774 gaf het koninklijk genootfchap,
tabellen in het licht, om de fchijnbare plaats der vaste !lerren
flerren te be
be...
rekenen, en de waarnemingen omtrent de planeten op te losCen
losfen (re.
(re..
duceren). Van zijne !lerrenkundige
flerrenkundige waarnemingen op de !lerrenflerren.
tlu,eren).
Ceden 17Sr,
verCcheen het l!le
Ifle deel in 1776,
J776,
wacht te GreenU'ich,
Greenwiclz, feden
I7Sf, verfcheen
welk belangrijk werk, op 's konings last, fints
Îlnts dien rijd, werd voort.
MASKELYNi> de hoogst belangrijke Logaritl.
Logarit!.
gezet. In 1792 leverde MASKELYNE.
mifche tnfels,
MICHAEL TAYLOR, tot op wei·
lofels • welke de onvermoeide
o!lvermoeide MICIIAEL
weibad, en voegde er eene meesterlijke inin.
nige bladen na, voleindigd had,
MAg·
leiding bij, waardoor het werk een uitmuntend geheel werd. 1\1'ASKF.LYNE muntte niet alleen uit als geleerde, maar ook door zijne
braafheid, 111inz:l.1mheid
minza:lmheid en nederigheid, als Illensch.
lVIASORA
MASORA is eene verzameling van oorjee!.
oorJ~cj-,, cnaltnat- en uitlegkundige aanmerkingen van latere Joodfche gd.:erdcII,
en vol.
gd~crdcn, uit de 3de cn
gcoJe
gende eeuwen, op de bock(:l1
bock(!ll des Oadcll
O~ldcl1 Tcstam,:nts.
Tcstam':l1ts. Nadat zij zich

lis,"
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langen tljd door mondelinge Oyerkl'cring
oyerk,'cring (want dit laatfle
laatlle Is de he.
ceekenls
yoorrgeplnnt, werden zij in bet beteekenls van dit woord) hadden
hndden ,"oorrgeplnnt,
gin der 6de eeuw te Tibmils,
Tibm'ns, W:Jar
waar zich eene beroemde ]oodfche
gill
joodfche A.
kademie bevond,
bevond. 111et
met de verzameling van de boeken des Ouden
verbonds
tijd, 111et
verbollds vereenlgd, en later, vnn
van tijd tOt
tot tiJd,
met nieuwe bijvoegfels vermeerderd. l\'Ien
l\len verdeelt de lIlafora
lI!afora in de Idcine
kleine en groote.
De eerfle
eerfie bevat de gehecle
geheele verzameling in afzonderlijke boeken;
tlechrs een llittrekfel van, hetwelk op den kant
doch de laatfle
laatfie is er flechrs
der Bijbelfche halldfchriften
handfchriften gefchreven werd. Zij is voor de beoorTest:lmellt van belang,
bel:mg, uit
uithoofde
deeling van het Oude Testamellt
hoofde van de aannanlezingen. en bevat tevens, ter opheldering
wijzing der verfchilIende lezingen,
van verfcheidene plantren , gewigtige bijdragen. Dan het is te bejammeren,
jalumeren, dat zich en fchrijvers en verzamelaars, te gelijker tijd, met
nl1ttelooze beuzelarijen ophielden; de verzen,
mmelooze
verzcn, de woorden,
woordcn, zelfs
de bijzondere medeklinkers, telden; de middeIlle
middelfie woorden, en
opzochten; de verzen kenmerkten, waarin alle
letters in ieder boek opzochtèn;
bet Hebreeuwfche alphabeth voorkomen enz. Inmedeklinkers van het
tusfchen
waS deze verzameling, gedeelteiijk door de van tijd tot
lusfchen was
tijd daarin gevlochten bijvoegfels,
bijvoegreIs, gedeeltelijk ooor de onnaauwkeu·
onnaauwkeu.
righeid der affchrijvers, in wanorde geraakt, weshalve R. ]ACOB
JACOB
l\EN CUA]IM
CHAJIM dezelve voor den Venetiaanfchen
Venetiaan[chen boekdrukker DANIEL
BOIllBERG in orde bragt, die, in het begin der 16de eeuw, haar on.
BOMBERG
der den titel van: Bib/ia rabbinica
hebr. in 151S,
,"ahhinica heór.
15 I 8, 1521,
152 I , 1525
15!25 IS~S
IS~8 in folio uitgaf, waarop J.
J. BUXTORF de oude eene
cene eeuw
ccuw later
1618)
(Bazel 1
61S) van het
bet werk zijns voorgangers eene verbeterde uitgave in gelijk formaat leverde.
MASSA. Zoo noemt men de menigte der bewegelijke deelen in
eene bepaalde ruimte, dat is: alle de zelffiandigheden te zamen,
waaruit de flof
fiof befiaat. De Alomistm
Atomis/ell fiellen zich ieder ligchaam
als eene fom van alomen
a/omen (ondeelbare llofdeeltjes)
tlofdeeltjes) voor, wier
nu onmogelijk
getal de Masfa van het ligchaam uitmaakt. Daar het llU
is, om deze flofdeeltjes
fiofdeeltjes te tellen, zoo kan men, volgens het atomisch
Iigchaam alleen door vergelijking met anfielfel, de Masfa van een ligchaam
fiel[el,
Masfa's bepalen. Naar de theorie der DY'lomisten
Dyl1lzmiste/l kan de hoe~
dere lVIasfa's
veelheid der flof,
fiof, dat is de Masfn,
Masfa, vergeleken me. ieder andere,
andere. al.
alleen uit de grootheid der beweging, bij eene gelijke fnelheid, worden
volgcns dit gevoelen de fiof tOt
tot in het oneinopgemaakt; want daar volgens
dige deelbaar is, zoo kan men ook van geene [rof
ftof de hoeveelheid.
hoeveelheid,
deelen, onmiddellijk bepalen. Vergelijkt men
uit de menigte van hare deeJen,
echter eenc ftof
Hof met eene andcre,
andcrc, dan zal men wel, hij
bij gelijkfoortige
gelijkfoorcige
ftoffell, de verhouding der
dcr l\1asfa's kunnen aanwijzen,
nallwijzen, omdat de
ftoffen,
hoeveelheid der [tof:tall
ftof aan de grootte van haren omvang geëvenredigd
geëvenrcdigd
is ; doch mcn
men zal geene vcrhouding
verhouding van eene ftof
[cof met eene
cenc andere,
:m:iere,
onderl"chcidcn. kunnen
kunllen opgevcn. Men heeft dus middelmiddel.
van geene ondcrlèhcidcn:
lijk of onm.iddellijk
omu.iddellijk geene zekere maat, om door vcrgelUking
vergelUking de
mo.!lIigte dcr
der ftor
nof tc
te bepalcu
bepalcn , zoo lang
hare btwcsing
beweging niet wordt in
m...:uigte
lal1g harc
H 11'"
It 4
~anal1-
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nanmerking genomen, en er blijf~ dus geen andere mnntftaf over,
Mnmerking
d:m de grootheid dcrzelve,
waarbij eC!j[er
eClle gelij1.-r: fnelhcid
derzelve ,waarbij
eC!lt.::r ecne
fnelheid v:m
beweging der fcof moet wo:"den
wo:od.::n nang,~IJoll1en;
n:l11g,~lJol11en; eIJ,
en, deze vooronderftellende, kan men de hoeveelheid der !tof,
liof, dar
l\IasGl, vergefcel!cndc,
dat is de l\lasfa,
ce ne gelijke
dOOl" de beweging, bij eenc
leken met elke andere, alleen door
fnc!heid ,vastfteIlciI.
,vastfrelleiJ. De ondervinding leen, dat nBe
r.ile deelen van
fnclheid
Dl'
een ligchaam
Iigchaam door de zwaartekracht worden aan:.;edanll,
aa!l~edaan, en er geene
ligch:llllelijke
narde, in
ligch:JIIlelijke (Jlfateriecle)
(Jlfateriee/e) frof
ftof bercnnr,
bertaat, die nÏi:r
nkt mar
nl1ar de aarde,
zoover zij er
cr mede in verband fraar,
frant, gedrukt wordt.
worde. Aan de elektrike, magnetirche, als ook licht- ell
el1 \\'~r1l1reftof,
\\'~r1l1tefcof, heeft men echter
lOt hiertoe nog gecne zwaarte kunnen oncdckken.
l\1ASSAGETEN
\';:1S bij (Ie
(le onden
O\lden de gewone bel1nming
ben:lming der
l\IASSAGETEN \'(:lS
Aziarirche velke;l,
onbekende Noordelijke Azintiîche
velken, die a::a de Oost, en Zuidzijde
der J((lspifche
J((1spifche zee, tot
tOt a:1n
n:m de grelJz(!n
grenzen van het Perzisch rijk, hUil
hun
cler
verblijf hielden. Zij komen in de Scijthifche
Scijthirche en Perzifche gefehiedegefchiedeJlis l11eermalcll
meermalen voor, inzol'lderheid
inzol'Jderheid in de lamfee,
laatfte, bij gelegenheid van de
llis
vcldcogten van CVRl'S.
Altmm waren een bijzondere ftam
CVRl'S. De A/allen
Ham derzclve.
Franfch<!
MASSILLON. (JEAN BAPTISTE) Een der grootfte
groatfte Franfche
kanfelredenaars • !e Ilieres,
Ilicrcs, in Propmce,
Propmee ,geboren.
algemeelle,•
geboren. De algemeene
kanfelredenanrs,
voorbeeldclaoze goedkeuring.
goedkeuring, welke hij verwierf, brngt
bragt hem anll
voorbeeldclooze
het hof van LODEWJ.lIC
LODEW1.lIC XIV, waar hij, uithoofde
uithoorde zijner wijsgeerig<!
wijsgeerige
NOAIT.·
en vredelievende denkwijze gekozen werd, om den kardinaal NOAIT.LES met de Jezuiten te verzoenen; doch hij mishaagde aan beide par~
partijen, en ondervond, dat het gemakkelijker valt, zondaars te bekeeren,
te bevredigen. De regent, die zijne
dan godgeleerden onderling ce
tot bisfchop
verdiensten had leeren
keren kennen, be,lOemde
be:lOemde hem in 1717 tat
VlIll Clermont,
van
C/erl11out, waarop hij in het volgende jaar, voor LODEWljIC
LODEW1JK XV,
toen nog zeer jong-,
jon;, moest prediken; die rede"oeringen,
rede,ooeringen, onder den
l1aam
llaam van Petit Caréme
Carême bekend , opl1:elde, welke een
ecn meesterlluk
van kanzeI.welfprekenheid
kanzcl-welfprekenheid op}everen, en waarin
andewnarin hij, onder :mdere gewigtige waarheden, ook deze aan zijne hoorders inprent: "» dat
m"er de volkea moet heerfchcn
heerfchen ;
11iet de vorsten, maar de wet o\"er
dat de eerlle
eerfie llechts
l1echts dienaars
dienr.:;rs en handhavers der lamae
lanrlle zijn ; dat
zijn
de volken hen, op gods bevel, gemaakt hebben, hetgeen zij ziju
Wnl':lCi.'r zij magtiger
maITtiger
moeten; dat de vorsten in mngt verliezen, Wal1:lc('r
al!es, wat de oPI'crhcerfchnppij
dan de wet zijn willen, en d:lt
d:1t al:e5,
oPi'erheerfchnppij ha.
telijk maakt, hnre kracht olltzenmvt.
Ii19 werd hij lid van
ontzelltl\vt. In 1719
vall
de
bClll de k~rdil1aal
brdinaal DIJBOlS
DIJBOlS het
cle Franfche akademie, en bezorgde llClIl
Sev/gIlY. Zijne Inntf1:e
prelaatfchap van Sev.'gIlY.
lnatfl:e rede"oering, welke ]lij
llij
Pnrijs hield
in Parijs
hield,, was de lijkrede op de hertogin van ORT.EANS.
ORLEANS.
Sedert verliet hij zijn kerfpcl,
wanr zijne deugden , inzonderheid
kerfpc\, wa~r
eene dgemeenc lierde
zijne weldadigheid, hem eelle
liefde en
cn :lchting
achting hadden
verworv~n, niet meer ~ en
vcr\Vorv~n,
cn fiierf
llicrf in 1742,
I ï4z, in den ouderdom van
jmlr. De neef dezes beroemd,,"
116z de
79 jn!!r.
bcrocmd.:n JilailS
mailS heeft
hedr in 1745 en 1762
deden in het
werken zijns ooms in 15 dellen
:Jet licht fcgevcn.
;!"cgeven.
l\IASTIK. . Een vast hars, bleek-ocel,
bleek'ocel, of wit V:lIJ
V:1Il kleur, aar.,
°

ge.
ge-
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gcnllnm, fpeccrij~chtig Vlln reuk, cn zacht zamcntrekkend van
linaak, welke inzonderheid van het eiland C'Jios, nu Chio, in korrels tot
ons gebragt wordt, en in de gedaante V:ln eCHe grome erwt uit den
altijd groenen l\l:,stikboODl (Pistacia /cntisclIs)
/clitisclIs) vloeit. Deze boom
wordt op C'hios menigvuldig aangekweekt; bcreikt gewoonlijk de
hoogte van Ia of I:! voet, en verfpreidt zijne takken op ce ne cirkelvormige wijze, doch zoo, dat zij zich door den tijd krommen en
naar den grond buigen. De f1:am is omtrent een voet in middellijn 7
cn met eenen ruigen aschgraauwen bast bedekt, de bladen zijn gevederd, cn de bloemen komen in trosfen voort, gelijk druiven. In
lIet be6rill van OOgst111. doet men in den bast dezer boomen krui felingfche infhijdillgen, waaruit het f.'1p vloeit, dat, op den grond
tot harde korrels geworden zijnde, de Mafl:ik uitmaakt. Op het einde van IIerfstm. vll)eit de lVIastikbooll1 nog eens,
ccns, maar uict
uiet zoo
overvlocdig.
overvloedig. - Dc
De Turkm vinden vecl
veel fmaak, om l\'lastik tc
te kaauwcn,
wen, brandcn
branden dien fomtijds onder andere reukwerken, of doen cenige
korrels daarvan onder hun brood, om cr ecnen
eenen aangenamen fmaak aan
bij te zetten. De vrouwcn
vrouwen van het ferail des grooten heers kaauwen den l\lastik insgelijks als eene
cene lekkernij, of om eenen geurigen
:Idem te maken. Bij ons wordt dcze
deze hars als rcukmiddcl,
reukmiddcl, ook wel
in dc
de geneeskunst gebruikt.
MASTODON. (Ct.;v.) Een geflacht van zoogdieren, hctwelk
hetwelk aan
dat der Elephantcn grenst, en niet dan in eenen
ccnen fossilcn
fossilen f1:aat word.
cen na:lUwkeurig onderzoek der beenderen dezer dieaangetroffen. Na een
ren heefc CUVIER
CUVIER bevonden, dat deze jJ;lastodollS aan de voeten vijf
korte villgers hadden, gelijk de Elephamen;
Elephanten; dat zich de neus insge_
lijks in eenen langen fi1l1it verlengde, en de bovcnkaak
bovenkaak ook met ~
lange nagtanden gewapend was. Het voornaamftc onderfcheld, hetgeen door dezen kundigen Natuur.kenner, tusfchen deze twee gel1achten, is waargenomen, be!1:aat hierin, dat de kiczen
kiezen der Mostodolls
in plaats van eene
eelle platte kroon te hebben, zoodra zij te yoorfchijn
IWl1len, even als bij de EIephanten, dezelve bczet
bezet hebben met
grooter kegelvormige punten, die niet dan met de jaren f1:omper
worden. Deze kiezen groeijen , gelijk bij de Elephanten, in ieoere kaak van achteren naar voren, en leveren dus te meer punten
op, naar mate deze dieren in jaren gevorderd zijn.
Eene foort van dit geflacht is federt
feden langen tijd bekend onder den
naam van het dier vtm de Ohio of MOl1J1lJttth, ontleend van het Tartaarschc woord lJlamel1a, dat is , aarde, kmd, en niet van het
Mammut".hol, aan de rivier de Ohio, in Noord-Amerika, waar de
beenderen van dit tegenwoordig niet meer bekend dier veel gevon.
den worden. C*) Rus/and, inzonderheid Siberië, is het vaderland,
en
(.) Volgens een berigt vaD de oevers der il'1i lliftpp,', (in den Alge/lltt/wl I{D""
,,, [,elU,.bDdc vQor 1819 N", I') zoude IDcn in de westelijke deelen vaD l\'DDrtl.,A.
",erika ollluekt hçbbcn, dlt de 1I1a",rn,II.'" \\aar"an men lOt hierloe geeDe aDdere
I!,uren ,lau dc bccu,ic,cll ge\'ou,bll beef" nog wc~culiik iu dat laud benut. Volgen.
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en te gelijk het graf dezer dierCoorr; want nergens vindt men meer
fporen, beenderen en tanden van den l\1ammuth, dan in het Noorden, waar de gemecnc Rt:sfen met het delffcolfelijk elpenbcell ce:len
aanmerkc!ijken handel drijven.
Tot bet geOacht der Jl1nstodontm worden de volgende roorten
jlfostodon Gigfll1tettlll (Cuv.) Dezc is volgen, Cugeb ragt. J. jlfl1stodon
VIER nict alleen de grootl1e der fosfile dieren, maar ook de eerfie, die de Natuurkundigen overtuigd heeft, dat er verdelgde roorten
bel1aan konden. De overblijfreis dezer Mnstod01lten heeft men op
verCchiIlcnde plaatfcn
verCchiIlende
plaatrcn aangetroffen, vooral in Noord·,dmeriJ:-(J in
groote hoeveelheid, op de plaats, die men Big-hone-flrick,
Big-lJone-flrick, of Grealhone-lick noemt, vier mijlen anlands van de rivier de Ohio. Zeer
a:mmerkelijk zijn de Skeletten, welke de heeren PEALES bijna geheel
bijeengebragt hebben, waarvan het eene te Phi/f1ddp,~io en het andere te Lom/en bewaard wordt. De belangrijkl1e opdelving der
MastodoIJte
MastodolJte beenderen is door MADISSON in Pirginii! gedaan. Men
vondt op vijf en een half voet diepte, op eene kalkii:;rdige bank. talrijke
overblijffels , onder welke men eene h~lf geka:lllwde masl:' ontdekte;
bellaande uit bladeren en takken, hetwelk alles bevat was in eene
foort van zak, die men voor de maag van het dier hield. 1I. Mos10don ongustidens, wiens tanden, betrekkelijk, langer en dunner zijn,
dan van den grooten Mllstodon.
Mostodon. 3. JfImtodoti minus. Tot deze foort
behoort een, die men in SokJe gevonden heefe, en door den Hoogleeraar HUGO aan BERNARD DE JUSSIEU toegezonden is, en nog eene
andere te Molttabt/ford
MolttalJt/ford bij Or/eans,
Or/eons, met beenderen van de Po/eo/erium, en verrchiIlende andere dieren. 4. Mas/odon
Mastodon VI11Z de Cordillera's.
Twee t:mden van deze foort zijn door den beroemuen VAN HUi\IBOLDT
Dit Amerika medegebragt , de een uit het koningrijk Qui/o
Quito en de
Sierra; terwijl een derde
andere is gevonden bjj Stm/a
SOllta Crllx de la Sierro;
aangetroffen. Eindelijk 5 de
Chiquitos is a:mgetroffen.
insgelijks in de provincie Chiqui/os
Mos/ot/on
Humbo/dtii. (t J
Mostot/on Humho/dtii.
MA TADOR, woordelijk een doodJlager.
doodJlnger. Deze naam, nog tegen.
woordig in eenige kaarcfpellen
kaartrpellen gebruikt, en ook van gewigtige perfonen gebezigd wordende, ontleent zijnen oorfprong van de Matatiores, eene kompagnie vrijwillige Spanja(Jrds,
Spanjoords, welke de bewoners
van Barcelona iu het begin der vorige eeuw oprigtten, toen zij tegen PHlLIPPUS V [!reden, en die gel1adig de l1raten moest doorkrui·
elne daarnn gedaae befchrijving i. deze kolosfus YIn het
hee dierenrijk niet vleeschetend,
mur voedt zich met planten, inzonderheid met eene boomfoort, waarvan hij de
bladeren, den balt. cn zelf. den {hm eet:
eee: hij g.at nooit liggen, en slaapt anode,
anode.
tegen eenen boom leunende. Hij gelijke
gelijkt in gedaante meer naar een wild zwijn vao
15 voet hoog, dnn naar eenen olijfant. Zijn ligchaam is mee
met eeoe behaarde huid bedekt t en hij heeft geen' tromp.
(t) Men heeft Uil de oevers der rivieren in ons land insgelijks dergelijke fo.lile
beenderen langetroffen , al. in 1757 cen wervelbeen aan de 1I1aal, cn in 1766, in
'I lI,rl.,,.II01d. het bovenae gedeelte VlO de bovenkaak CD een gedeelte VIII
van het

dumbeen.
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kruifen , om lIet min!1:e
minfie gemor tegen de regering met den dood te
firajfen.
firaffcn. In Spanje is Matador die gene, welke in de 1liergevechten
fiiergevechten
fiier eindelijk afmaakt.
den 1lier
MATERIALISMUS is dat wijsgeerig fielfel, volgens hetwelk
he twelk
de !lof,
Jigchamelijke zelffiandigheid, als een grondbeginfel
fiof, of de ligchamelijke
der dingen befchouwd wordt. Wie deze leer is toegedaan, noemt
JUn/eria/ist, b. v. de
dc fchrijver
men in eenen wijsgeerigen zin eenen lIJn/eria/ist,
van Ic fystème de la Nature en anderen. Met betrekking, inzonderheid
tot de ziel !lelt
fielt het Mater;a!is111us,
Moteria!is111us, dat zij van eene fioffelijke
noffelijke zelffianzelffian.
Spirittln/is/llus, dat dit gevoelen
tligheid is, en fiaat dus tegen het Spiritualis11Ius,
\'erwerpt, over. Onderttlsfchen
Ondertusfchen verfchillen de Materialisten onderling,
\Terwerpt,
daar zij of cl e fiof op haor
hnllr zelve, of hare bewerktuiging,
bewerktuigi11g, als de ooroor.
fpronkelijke aannemen.
geval I1U eens de fijnfie aeaannemen, en in het eerfie gevalIlu
ther, eene onzigtbare vloeillof , dan eens licht, water enz. voor de
grondfiof
grond!1:of houden. Inzonderheid ten aanzien van de ziel !lellen
Hellen
hierom de Materialisten, dat de fiof op haar zelve geestelijke veranderingen voortbrengt, of het gevolg zij der gehecle ligchamelijke
bewerktuiging, waardoor de fiof verfijnd en tot geest veredeld wordt;
doch hierbij blijft het altijd duisler,
duister, hoe de fiof denken, en die phiaan
fifche beweging zielsveranderingen kan voortbrengen, die wij aau
zoo vele bewerktuigde wezens niet waarnemen, of hoe bewustheid
van onze eigene werkzaamheid om!laan
kll11. Inzonderheid !lrijdt
ontfiaan knn.
firijdt hiertegen de bewustheid van 's menfchen identiteit cn
vrijheid, alzoo
en "rijheid,
weggcnomen, en het vrije
dezelve door dit gevoelen geheel worden weggenomen.
wezen daardoor tot een bloot werktuig vernederd wordt.
bet 1I1ate1'iaiismus
lI1ntedalismus een zeer oud gevoelen, en
Voor het overige is het
het meest heerfchende
heerfcbende in de Griekfche wijsbegeerte, fabelleer en
eleatifche fclzool meenden,
dichtkunde. DEMOKRITUS en de nieuwe elenti[che
dat de ziel uit eene fijne, naar vuur gelijkende, fiof bellond;
befiond; EPIKURUS hield haar,
cene ligchamelijke,
baar. even als DEMOKRITUS, wel voor eene
maar voor eene hoogst fijne , en bewegelijke zelmandigheid,
zelfllandigheid, uit
de eenvoudigfie
eenvoudig!1:e atomen, of fiofdeeltjes, te zamen ge!1:eld;
gefield; terwijl
(pneu111a ellthermon)
eJltlzcr11l0n) was. Onzij volgens ZENO een vurige adem (pneu1l1a
der de nieuwere Materialisten behooren
bebooren I-lELvETIUS,
HELVETlUS , wiens werken
tie Homme en de Esprit vol van hunne
bunne denkbeelden zijn; BONNgT
DONNBT
en HARTLEY, waarvan de laatfie
laat!1:e de verfchijnfels van den geest uit
de werking der zenuwen verklaart, en PRIESTLEY,
PRIeSTLEY, die in de aan.
trekkende en terug!lootcnde
terugfiootende kracht der fiof eene vatbaarheid tot denden.
ken en
cn willen meent te ontdekken. Ook zelfs de lchedelleer
ièhedelleer van
GALL, wat men ook daartegen zeggen moge, fchijnt tot het MI1IIfo
Mol..
rialismus aanleid'ing te geven.
MATHESIS. (Zie: WISKUNDE,)
MA TRIJS. ZOO noemt men
mcn eigenlijk bij fchroefwerken
fchroefwerkcn de moer,
of dat fiuk,
nuk, waarin dc
lettergicters is bet
de fpil draait; doch bij de lettergieters
de vorm, waarin de ll:uers
l(!uers worden afgegoten. Zij bel1aat
befiaat uit een vier..
kant [tuk
kallt
ftuk koper, waarop de letter door middel nn
V'lIl den Matrijs ge.

r

r

Oa.
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TRIKEL l\IAURITS
MA TIUKEL
l\'1AURITS Vilit
Vi1it NtlSj{m,
NrlSjiltl, (Graaf)
flagen wordt. Bij het muntwezcn
muntwezen vcrft:lnt
verfmae me!)
1l1(!:! onder
ond~r .Matri/s
Matri/s den
del)
ftempel.
MATRIKEL. llct\!elcent
Dccl!ekent ieder bdl'lOrlljk
b(!l}f)orlijk gcfchrcven
gcfchrcvell Il!\:tmrol
MATRfKEL.
n:lamrol van
zekere perfoncn.
perfonen , wclke
welke tot ecnen
eenen fmild,
Cmad, of eene
cene maatfchappij
maatCchappij hehooren. Zoo is, na:n(!lijk,
nmnclijk, aan de Hooge fcholen de Matrikel de
naalllfol,
naam
rol , of het
hct register, waarin de [mdenten
CcudclJten,, bij hunne komst aan
cene akadcmie
derzelve worden opgcfchreven
opgcCchreven (geimma(geiIl1llIaakademie,, als burg-ers
buq;ers derzel\'e
trictt/eerd),
monfterrol.
triculeerd), en onder het krijgswezen de monCterrol.
:MATTHEUS,
MATTHEUS, (ANToNJUs)
(ANTONJUS) een bijzonder verdienstelijk man voor
de beminnaars der vaderl:l11dCche
vaderlandfche geCchiedenis,
gefchiedenis, in Utrecht geboren,
wa:\r zijn vader den lecrltoel
wanr
leerltoel dcr
der regt
regtcn
en bekle~dde,
bckle~dde, doch die
aan
nan de Hooge fchool
fcllOOI zijner gcboorce·ftad
geboorte-ftad en die van Yricslr11ld
Friesland
de gronden tot zijne volgende, zoo vruehtrijke,
vruchtrijke , gelcerdheid
geleerdheid legde, werd in 1660 door de bezorgers der eerfte
eerCce tot buitengewoon,
en twee jnar
jaar later tot gewoon Hoogleeraar in de regten verkozen.
1'ien
1'icn jaar bekleedde hij dien post, wanneer hij in dezelfde hoedanigheid naar de Hooge fchool
fcllOOI te Lei/dm vertrok.
1710 t
vertrok, alwaar hij in 1710,
iu
in den ouderdom van 75 jaar, ftierf.
fcierf. Vele verpligting heeft de gefchiedenis van verfehillende
verfchiIlende Nederlandfche gewesten aan 's mans
arbeidzaamheid, vermits hij verfcheidene oude fchrijvers, en eene
reeks van brieven en papieren, over 's lands aloude [Oeftand
toeftand en loelotgevallen, als van onder het ftof heeft
heefe te voorfchijn gebrngt. De
voornaam(èe zijnerfchrifren
voornaamli:e
zijnerfchrifcen zijn de volg-ende: De fimdatiollibus et fatis EccleflartlllZ
Eccleflal'tllll Ultrajecti/Jarttl!1;
UltrajectillarWll; C!lronicoll
ChronicOll Egll1ondalltl11l
Egmondallt/111 , auctore
dc Lcyr/is,
Leydis, cum
mtn Ob[ervatiolJibus; Res UltrnjectintIe,
U/trajectil1ae, et lIisto.Joh. de
,·ia Friflae
Frifiac orienta/is Eggerici Bmiilgae,
Beniilgac, c/tm
cllm Cotnlllclltariis;
comlllelltariis; Allalecta;
,-ia
de .Ture
Jure Gladii;
Glndii; de
tie
dc NobiJitatc
No.'Jilitate enz.
MATTHEUS, de Evangelisi:
Evangelist en Apostel, was, voor dat hij tot deze bediening geroepen werd, een onder-ontvanger bij den R
Romeinomeinfehen tol aan het meer Ti/;erias,
Tibe/ins, en volgens fommigen in Nazareth
Nazarcth
geboren. De berigten der legende, omtrent zijne lotgevallen en rei.
zen, zijn zeer onzeker. Ondercusfchen
Onderrusfchen verdient
vernient hij eene bijzondere
opmerking als fchrijver
eerf1:e Evangelie, hetwelk
fchrij\'er van hee
het eerlle
hccwelk hij omfireeks het jaar 60 onzer tijdrekening,
Palestijnfehe Christenen
tijdrekening. voor Palestijnfche
JEZGS waardigheid als Mesfias,
uit het Jodendom, ten bewijze van ]EZt.:S
Meslias,
zonder eene f1:renge
Ilrenge orde in de tijdrekening, doch tamelijk uitvoerig,
gefchreven
gefchrevell heeft. Dae
Dat hij dit oorfpronkclijk in het lIebreellwsch
IIebreemvsch
heeft gedaan,
gedmll1, is door nieuwere oordeelkllndigen,
oordeelkundigen, die zelfs de echtheid
der beide eerll:e
waarfchijnlijk gege.
eerlle hoofdll:ukken
hoofdllukken in twijfel trekken, waarfehijnlijk
worden.
l\·1A
URITS "'In
"tm Nasfau,
Nas!au, (Graaf) Prins van Orange,
Draf/ge, was de tweeMAURITS
de zoon van
\'an WILLE3I
WILLE)I 1
I,J en werd den 13 van Slagnn.
Slagtm. 1567 te DilIcnlmrg in het graaflèhap
Nas[au geboren. Twee jaar had hij zich
gr3:lffèhap Nas!ou
knhttrg
aan de Hooge feilOoi
fcilOOI te Lei/dm
Leijdm op kosten van den lande geoefend,
toen
tocn zijn vader op eene verradl!rlijke
verraderlijke wijze doorfchotell
doorfchoten werd. Nog
pla:1tl1e men
meu hem
heIn reeds aan het hoofd van den toen·
geen '7 jaar oud pla:ltl1e
ma~I;;;
ma1ls
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1\1 A U R I T S ww NasJim, (Graaf)
manis opgcrigtcn mad van Hate, drocg hcm het opperbevcl ovcr de
land- cn zcemagt op, en verkozcn de gewesten Ho/kmd, ZCc/(JTJd,
Vtrecht , Ge/der/al/d, Ol'erij.<fe/, en ook tcn laat ne Gronil1gm en
.Dt"m/he, hcm tot hunnen l1adhouder; terwijl hem tcvens de titel
van gebQ1"m l'rtflS WJIl Oraf/ge gegeven werd. Al deze hoogc ambten cn waardigheden zetteden den prins een groot aanzien bij, en
fielden hem in ll::at, om de gunst des volks te winnen, meer dan de
fiaten, van welke hij in den eigelijken zin afbankelijk was. Ondertusfchen bleek het weldra, dat de prins deze blijken van I"lndcrlèhci.
ding verdiende. Sedert men hem het opperbevel over de troepen bad
toevertrouwd ,maakte hij dagelijks nieuwe vorderingen in de beoefening der krijgskunde. Voorcvarende en wakker, en zelfs op de
geringile dingen l.ette!ldc, wist hij den vijand dikwijls eene kans afte zien; hield de vestingen in eenen behoor/ijken ilaat van tegenweer, en was inzonderheid bedreven in het ui~kippen der bekwaamfie legerplaatfen. Het krijgsvolk leerde hij op eene nieuwe wijze te
paard rijden; de gelederen bewaren; leefwgt met zich voeren, en aan
loopgraven arbeiden: door welk een en ander zijn leger eene oefenfchool vau krijgskunde wcrd ,werwaarts de uitheemfche adel in menigte zamenvloeide.
De vero:vering van Breda, in 1590 was het begin van ecnc reeks
van gelukkige ondernemingen, waardoor gehcel Ge!.lerlal1d, Ol'eri/sfel , rries/(11u/ en Grollillgetl van de Spanjaards bevrijd werden,
welken hij, tot op het twaalfjarig beiland in 1609, niet minder dan
40 ileden en vestingen ontnam, en in 3 veldtlagen eene volkomenc
nederlaag toebragt ; terwijl hij bovendien door zijne vlootvoogden, op
de Spaanfche en Vla~nderfche kusten,
kustcn, vcrfcheidene luisterrijke over.
winningen behaalde. Na het eindigen van het voornoemde beiland wa.
ren de krijgsverrigting-en '1:111 prins lVIAURITS van minder belang,
vermits de vervallen naat van 's lands gcldmiddelen niet gedoogde,
dat men den vijand met zpo veel kracht aanviel als in vroeger tijd.
De prins, feden eenigen tijd aan eelle verilopping in de levcr gelecn ilierf den 23 van Grasden hebbendc, verzwakte meer en meer, en
11laand 1625 te 's Hoge, in den ouderdom van 58 jaar, en hct 41fte
van zijn bewind over de vereenigdo! gewcsten; wordende zijn lijk,
op zijne uitdrukkelijke begeerte, te Delft in het graf zijns vaders
bijgezct.
Prins l\L\URI"fS is nooit gehuwd gewecst; doch verwekte bij jonk.
vrouwe N. VAN MECHELEN, gcfproten
gerproten uit eenen adelijken Ham in
BrabalJd,
Brabf11Jd, verfcheidcne natuurlijke kinderen, waarvan de twee oudne
zonen, WILLnI en LODEWJJK, zich het meest hebben vermaard gemaakt.
Hij werd gehouden voor den grootilell krijgsheld zijner eeuw, die
de krijgskunst tot !Jooger
!Joogcr trap van volkomenheid bragt, dun iemand voor zijnen tijd had kunnen doen, en die tevens, inzonderheid
voor den tijd van het beiland, tot het bevestigen van den ilaat veel
heeft toegebragt. Een zijner mcest geliefkoosde uitfpanningen was
het
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MAUSOLEUM. MAXIMILlAAN. (F.
CF. S. J.)
bet fchaakfpel,
CchaakCpel, waarmede hij zich als hij niet in het veld was, dikwijls
vermaakte. In zijne verkeering was hij guller en openhartiger, maar
ook driftiger en oploopender, d:m
dan zijn vader. Wiskunstenaars en
fchrnndere vestingbouwers waren bij hem in hooge achting. De
Frnnfche
FranCche gez:tllt
gez:lI1t JEANNIN
JI:ANNIN nOi!mt
nOi!mc hem in zijne brieven dikwijls een
wijs en eerlijk man, die hetgeen hem in perroon
wvs
perfooo betrof, niet dan door
zachte middelen poogde te bereiken; doch het gebeurde in 1618 en
1619 C*)
(.) heeft velen zijner tijdgenooten
tijdgenooteo en de meesten zjjner
zijner nakomelingen een oligunstiger
olJgunstiger oordeel over hem docn
doen vellen. De dood
van OLDEN8ARNEVELD,
OLOEN8ARl'öEVEI.O, den prins te laste gelegà
gelegd,, verwekte terllond,
nadat die was voorgevallen',
voorgevallen·, grooe misnoegen bij velen, en werd
over het algemeen al8 een tc geweldig middel ter bevordering van
's prinCcn
prinfen gezag aangemerkt. De nak(lmelingfchap
nakomelingfchap heeft er niet gun.
MAURlts "Verworven,
yerworven,
fiiger over geoordeeld, en de krijgsroem, door MAUlUTS
llaat geweest, om
0111 tegen de fchandeop te wegen,
is I1aauwelijks
uaauwelijks in (laat
geCtreng vonnis over 's lands ouden dienaar behaald.
door het gefcreng
MAUSOLEUM
gedenkftuk der
MAU~OLEUM is de naam van dat prachtig gedenkfcuk
oudheid, hetwelk voor MA
MAUSOLUS,
USOLUS , koning van Carië,
earl!, omtrent drie
en eenc
eene halve ecuw
eeuw voor onzes Znligmakers
Z~ligmakers geboorte, door zijne gemalin en zuster ARTE~lISIA
ARTE~lISJA (zie aldaar) in de hoofdCtad
hoofdftad Ho/kat'.
Holicat'w
ftl1S[US werd oppgerigt.
f1os[us
Pracht en fchoonheid deden hetzelve eene
lI'ondtrelZ der wereld verkrijgen,
veel.rijgen, en federt
plaats onder de zeven U'onderm
noemde men alle prac1Jttge
prac1lttge grarcomben 1I1aufo/eëll.
1I1oufo/eën. De eerfte
eerCte beeld.
houwers van Criekcnltllld
Grieken/mld hadden er hUllne
hunne kunst :lan
aan bcfteed. nRJ.
nRIAXIS, SCOl'AS,
SCOPAS, LESCHARES
LESCHARI:S en TDIOTIlEUS
TDIOTIIEUS vervaardigden de verfierfels
verficrfels
aan de
dc vier zijden van het gebouw;
geboUlv; het
bet viergefpan, hetwelk de kegelvormige
gelvormigé pune van hetzelve tooide, werd door PVTIIES gebeiteld.
en ook PRAXITELES zou, volgens VITRUVlUS,
VITRUVIUS, er aan gearbeid hebben. Dit prachtig gedenkCtuk,
gedenkCcuk, dat eerst na den dood van ARTEMISIA
voltooid werd, beftond
beCtond uit een langwerpig vierkant, en had eenen
cn de hoogte van 130 voet; terwijl de hoofdzijde
omtrek van 41 I en
van hetzelve met 36 zuilen pronkte, en 24 tr:lppen
trappen naar den ingang
van het gebouw leidd\!ll.
MAXIMEN
grondbeginfels , grondftellingen
MAXI i\1EN zijn grondbeginCels,
grondftelIingen,, voor zoo ver
vrij werkende wezens uitzij regels voor den wil van verftandige, vrijwerkende
maken. Eene Maxime is zedelijk goed, wanneer zij uit een zui"
ver welgev:tllen
welgevallen aan de zedelijke wet voortvloeit; lIl:!ar
maar flecht,
wanneer zij in baatzucht en eigenbcla!1g
eigenbc1:t!l;j haren grondllng
grondfbg heeft.
MAXI;\lILIAAN,, (FRAl'Is
(FRA~s XAVER JOSEPU)
laatCtc keurvorst van
JOSEPII) laatftc
MAXIMILlAAN
Keulen en bisCchop
bisfchop van Munfler enz., was de jongCce
jongfce zoon van MARIA THERESlll.
TIlERESlA. Hij werd in 1756 geboren, en was een van die
Torsten,
onderdanen gezegend.
gezegend, en
cn door den menvorsten, welke door hunne onderd:lIlell
fchenvriend met eerbied genoemd worden. Toen hij aan de regering
kwam. was zijn eerfte ftreven
Ctreven , om
kwam,
0111 de geldmiddelen, het burgerlijk
ee ..
bercuur en de regtspleging, welke alle zeer in wanorde waren, in eebertuur

nea
l\IeD lezc
leze hierover; WAGUUI..
;"tIJtr/"MJ[&JII Il:"srDrje,
dct,l.
CO) l\lea
W"OKl/UI.. '''''u/tI-'ft!11
li:"srDn'" X deqJ.
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nen bloeijenden
bloeijcnden cn geregelden frant
naat te brengen, hetwelk hem dan ook
door vlijt, liefde tot orde, fpaarzaamheid
befcuur
fp:mrznnmheid in het be
Huur der geldmiddelen, en over het algemeen door zijn voorbeeldig gedrag gege..
lukte. Hij was een
verfeandig, weldadig man>
man J die talenten en
eell ver[tandig,
verdiensten grootmoedig onderfteunde
ondcrHcunde en beloonde; doch inzonderheid een vriend van geleerden
geleerdcn en kunftenaars,
kunltenaars, en zelf een kenner
en beminnaar der wetenfchappen. Inzonderheid onderfteundc
onderftenmie hij de
univerfiteit te Boml, waarbij hij verfcheidene nuttige
nmtÎge inrigtingen
univerliceit
kosebaarfte en uitmuntend.
maakte; vergrootte de hofboekerij met de kostbam-ne
fee - werken, en bevorderde derzelver openbaar ge bmik.
bruik. lil
In zijnen
huisfelijken kring leefde hij zeer eenvoudig en fpaarzaam, en was een
vijand van alle ondoelmatige
ondoehnatige uitgaven, ofCchoon
offchoon zijne inkomsten jaarliJks omtrent 2 millioen gu\dens
gutdens bedroegen. Hij was een deelnelijks
ecnen
en vrijen toe.
toe-mend en liefderijk vader zijner onderdanen, die alle een
g~ng tot hem hadden; bezat in zijne gefprekkcn ecne
cene beminnelijke
openhartigheid, eu was dikwijls in zijne vrolijke fcherts
fchcrts zecr
zeer ooroor~
opcnhartigheid,
fpronkelijk
fpronkclijk cn
en mM.
naïf. Hij fpmk vcrCchcidcne
ver[chcidene talen met veel vaardigheid;
las de
dc beste fchriJvers; beminde dc
mm:ijk, en behandelde zelfs eenieeni.
de muzijk,
gc
getuigen
fchoone Natuur gctuigen
ge fpeeltuigen.
fpeeltuigcn. Van zijne zucht voor de fchoolJc
Zijll gemaaktc
Godf.'sbf.'rg, Poppe/sdor!
Poppelsdorf en Augustusbll1"{j;
Auguslusbm'g;
zijn
gemaakte aanlcg
aanleg tc
te Godesberg,
doch de vruchten van
vall zijn
zijll vaderlijk
vadcriijk bef
befmur
ccrlang voor hem
tuur gingen eerlang
Franfchen omwcmeIingsoorlog,
omwemeJingsoorlog, ten
verloren door dca
dea Fr:mfchen
tcn gevolge van
welken hi}, in dca
zetelpla:ics Bontz
dea Herfst van I79-h
I79.t, zijne zetelpla::ts
Bonn voor
Voor altijd
moest vaarwel zeggen. IIij llam
nam ee~st de wijk m.olr
naaf Munjler;
MIJlljler; van
daar naar 111f.'rgmt/zcim
i/1ergen/heim en
cn El/iIJgen;
Ellil1gen; begnf
begaf zich in de Lente van
1800 l1:lar
l1:1ar Irecuen.
IYeenen, en fderf
fcierf te Hetzc1Jdolf
Hctzendolf den !I6
26 van Hooim.
Booim. des
volgenden jaars.
volgendcn
l\lAXIlVIUM. Het giOotfte,
l\lAXIMUM.
grootfce, in tegenoverfteIling
tegenoverftelling van minimtlm, het
IdeinCle.
Ie.
kleinCle. Dus werd, ten tijde der FranCche omwenteling, voor alle levensmiddelen de hoogfte prijs bepaald, boven welken er geene mogmog~
vensmiddelcn
en dit noemde men het
hee Maximum. Men
ten verkocht worden; ea
hield deze bepaling
beginne voor zeer heilzaam; doch het na-n3-bcpaling in den beginlle
<ledige er
dcclige
cr van voor de landhuishoudkundige nijvcrheid
nijverheid en den handel
bleek weldra, zoodat men haar in het ade jaar der Republiek weder
nnèha[ce.
nrlcharte.
MAZELEN. Eelle
Eellc koortsachtige ziekte, welke met eellen, ilt
in
gedaalitc en verloop bepaalden, huid-uidlag
vcrgezeld gaat.
kleur, gerlaalite
huirl-l1idlag vergezeld
Zij is eene
cene vreemde ziekte, die uit het Zuiden
Zuidell tot ons
OI1S is overgekomen, en zich door be[lIlettillg
bermettillg voortplant. Ieder mensch is aan haar
minne er
cr vatbaar voor; doch bezitten de Mablootgefteld, of is ten minfie
zelen, even als de kinderpokken, dit eigenaardige, dat zij derzelver
kracht in zich zelve verliezen, en de menfchen
menrchell er flechts
Oechts eenmaal
door aangetast
aangCtllst worc:en.
worc:ell. Doorgaans is de ziekte niet zwaar, alhoe·
wel er befmettingen
befIncttingen hebben
hebhen plaats gehad, die doodclijk waren, zoo
als: ill
in 167°, toen
toell er, volgells
volgens de EDgelfche
Engelfche fterflijsten, 295; in 16;4,
1674,
toen er 795.
795, en
cn in 1742,
174~, toen er 98 I1 aan ftierven.
fderven. Ook in Wee.
Jllée.
nett
fle"
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heerschte in 1732 eene kwaada.ll'dige beCmetting dezer ziekrc,
bij welke bij de meeste lijders den brand in de keel ontCcond, waarop
den derden of vierden dag de dood volgde. Zeer dikwijls opell_
baart zich ook, bij ligtC~hiinendc aanvallen, het gevaar der Mazelziekte eerst naderhand. Een drooge hoest, niezen , oogomCteking, verkoudheid en koorts zijn er de voorteekens van. Andere
toevallen zijn niet wezenlijk, en hangen van het eigenaardige van iedere heerfchcllde beCmetting af. Na dric koortsachtige aanvallcn, vertoonen zich, gewoonlijk op den vierden dag, kleine raode pumjes
van verfchilIende gedaanten in het aangezigt, die zich in d~ 3 volgende dagen van daar over het geheele lig.chaam verfpreiden. Na
verloop van drie dagen verliezen deze hare roode kleur, en de
huid begine in vervel vormige fchubben af te vallen. Ondertusfchen
houden het hoesten en de koorts aan, en worde de laatree dikwijls
fcerker;
fcerkerj eerwijl fomeijds de hoest toeneemt, en door eenen teeringach eigen (hl!ctiqtll!) gevolgd wordt. Het gif der !\Tazelen tast voornamelijk de plleulIlatifc,'re zijde van het hllidftelCel aan; plant zich tot in
het binnenfee der luchtpijp en long voort; vermeerdert de prikkel_
baarlleid der laatf1:e, en is hierdoor niet zelden eene aanleidende oorzaak tot longtering. Hoe ligt zich ook derhalve deze ziekee vertoone, zoo is eoch altijd eene zorgvuldige waarneming derzelve , eene gematigde warmte, en eene goede levenswijze, en inzonderheid
de tijdige hulp van eenen geneesheer volllreke noodzakelijk, om reeds
in den beginne kwade gevolgen af te weren.
MAZZUCHELLI (JOllANN l\TARIA) was uit een adelijk geflacht afkomstig, en zag in Brescia het eerf1:e daglicht, gelijk hij ook
aldaar in 1765 flierf. Hij was een der v~rdienstelijkf1:e letterkundige
hiscoriefchrijvers van I/a/iiJ, die, behalve door verCcheidene afzonlijke, meesterlijk door hem bearbeide, levensbefchrijvingen van ARCHnIEDES, P. DE ApONO, L. ALA~I:'NNI eu anderen, door zijn Iraliaansch woordenboek, Gli
d' I/alia cioiJ IJorizil! Jloriche e criG/i [crittori d'I/a/ia
sicke intomo a/Ie vi/e ed agli [critti dei /etterati, Italiani, zich als
een ongemeen vlijtig en belezen man heeft doen kennen. Dit werk,
waarvan van 1753 tot 1763 te Brescia 6 deelel1 in folio in het licht
verCchenen zijn, is zoo volledig, dat bij de daarin door hem gege\"euc
berigten Oechts zeer zelden iees is te voegen, en tevens zoo uievoerig. dat in het 6de deel de letter n. nog niet eens een einde
is. Ook zijne beredeneerde u3:unlijst V:ln zijne verzameling van medailles, die op gelecnie mannen zijn gcilagcil geworden, (Pme/ie,
1;61 - 1763 2 deelen in folio), is een uitmuntend werk.
MECHAIN, (PIERRE FRAi':ÇOIS ANDRÉ) lid van het infiicuut van
FrankriJk, voorheen de koninklijke Akademie der weeenCehappell, werd
in 1744 tc
te Laol) geboren, en zette zich in lïï:! in Parijs neder,
waar hij 2 jaar daarnn door een berigt o:ntrent eelle
celle verduistering,
die hij in llloeim. te PeIailks h:1d waargenomen, bekend werd, Of)
dien tijd, bij het zeemagazijn aallge!1cld zijnde, ül1dern:i1u hij nooit
ge.
11e11
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gehoorde berekeningen tot volmaking der knarten;
be~
knnrten; ontdellte
ontdel\te en be·
rekende verlèheidene kometen
kometen,t en behaalde
behn:tlde voor die van
vnn 176r , welvenvachte, bij de akademie den uit;;e.
uiti;e.
ker terugkomst men in 1790 venvnchte,
loofden eerprijs. In 1192
1792 werd aun
arm hem en DELJ\MllRF.
DELAMBRF. het meten
van den meridi::an
meridi:::111 van Dtli11«erkI!11
Duinkerken tot Barcelona opgedragen. In
1798 kwnm hij van die reis terug; doch in 1803 zijne meting tot
de Ba/earifcke
Baletlri/che eilanden willende voortZetten,
voortzetten, werd hij in het volkoorts, welke ;:mrlijksch
;aarlijkscJl op de kusten van
gende jaar door eene koortS,
raten/ia
Zijne waarnemingen en
cn die van DI!Falentia heerscht, weggemkt.
weggerukt. ZijIJe
LAMIlRE
LAMURE werden in I1 800 op last van het in!lituut
inilittlllt te Pm"ijs
Parijs gedrukt.
Bovendien bezitten wij van l\'IECHAIN
IVIECHAIN nog zijne Dcfcription dc
de la
fphére
d,}no1l1brelllcllt des cOIlj!cllatiollS
rmciCfl1JCS et
ct model'"
fphérc armillaire, dtJnombremcllt
cOl1j!d!atioIlS anCÎefwes
model.
nes,
aVec "oscellfiolJ
j'flScenfiotl droite, et la dédillfJifon
dédillfli(on des pril1cipales
principales #oi/es,
itoiles t
nes. tZvec
..,.Muite
Muite pOIl1'
pom' t'mmetJ
rmme,} 1790,
1790! filijl(lf1t
jitiwlflt r
rat/as
ntlos de FLM.ISTEAD,
FLJ\lUSTEAD, çort'igh:
,orrigée
et al/glllentte
plils de 1200
I !lOC lIoiles;
üoiks; Poris
J79 J.
aug1Iletltée de pilis
Pm-is 179
r.
MECHANICA. (Zie:
(Zie I WERKTUIGKUNDE.)
MECHELEN, in het Fransch
Franseh l/f(/!illes,
Nederl:tndfcbe
lIft/fincs, ligt in de Nederlandfch~
provincie Al1lwerpCIJ,
Al1twerpen, en is de hoofdlhtd
hoofdfmd van het arrondisrement,
arrcndisfemellt.
hetwelk haren naam
nnam voert. Zij is eenc nette en zindelijke Had; de
hecrt een fcminarÏmn
zetel eens Bisfchops; heeft
fcminarium voor de ltoomsch-Katholloomsch-Katholijke gee5telijkheid~
I 8!l2, !!I
~ J ,4!!!l
.422 inwoners.
geestelijkheid, eu
en had, op het einde van 1822,
Daar de Dyle
Dy!e een uur boven de ftad
Had el> en vloed heeft, zoo kunnen
groote fchepen uit de Schelde
Scl!elde derwaarts opvaren, hetwelk den handel
vinde in Mecl~e/l'IJ
j}Jec!?e1i't1 fabrijkell
fabrijkcn van
V:ln hoeden,
hoeden. de~
zeer bevorde;:c,
bevorde.t. Men vindt
kens, goudleder, laken, linnen,
liunen, gedrukt katoen, en voornamelijk
van k:tnt,
k~nt, welke laatfte,
Inatne, gelijk ook de hoeden, zeer beroemd zijn;
làbrijken, alsmede de olie-flagerijen
doch zijn de meeste dezer fabrijken,
olie-{Jagerijen en
pottebakkerijen
drijft er eenigen handel in
poCtebakkerijen merkelijk in verval. Men drijfe
voortbrengreis van den weligen grond; brouwt el'
et
granen en andere voortbrengfels
zeer goed bier, en de levensmiddelen zijn er goed Iwop.
koop. Onder
behooren de hoofdkerk, aan ST,
ST. ROMde merkwaardige gebouwen behoorcn
BOUT toegewijd, wiens overfeho~
overfchot aldaar in eene
eelle zilveren kist befchilderllllkken pronkt, en nog eenen
met fraaije fchilderllukken
waard wordt; die mee
beeft van 350 voet hoog met een wijzerbord , dat 144 voet
voec
toren beefe
in den omtrek heef!:,
beeft, alsmede een
eell zeer fra:li
fmln klokkenli1el,
klokkenfi1el, hetwelk
bellaat, waarvan
wnarvan er
cr 32 in 1674 gcg-otcn
geg"oten zijn door
uit 42 klokken bcllant,
P. HEMONY ce
te Amjlcrdmn;
Amjlerdmn; voortS
voons het ffaaije
Ifaaije bisfchoppclijk paleis;
de Licl'e
Lieve Prot/wc
Prou!I'e kerk over de Dy!e,
DJ'le, in welke zich ecu frn.1i
fn1.1i fchilfchi!.
der1l:uk van RUIlDENS
RUDDENs bevindt, de VÎScllVOI1(JSt
viscllYOI1:jst Win PETRVS
PETRUS voorfielJen·
voor1l:ellen..
derlluk
de; den predikfloel
predikHoei r.lee
r.let het daarbij behoorende beeldwerk , in de
lIonswijkfche
[{answijkfche kerk, dio
dia eenen fcllOonen
fc1lOonell koepel heeft
heefe en mede een
kunstlluk is; het gewezen wapenhuis, de fraaije
frnaije kazernen,
kazernen~ het gebouw
kunstllllk
hoogen Raad enz. Er is te Medle1m
Medtelm eene Latijnfche fchool
fehool
van den hoogcll
en teeken.akademie, en .ToHAl"NE.S
JOHANNE,S PALL"DORPIUS,
Pt\Ll,;DORPIVS, }OtJANNES
JOHANNES PASCi\RIUS
~eborell.
CARIUS en andere geleerde mannen werden hier g-eboren.
MEDAILLES. (Zie: GEDENI';:PENNINGEN.)
GEDENKPENNINGEN.)
ALGE;\IEEN WOORDI'Nll.
ALGE:'IEEN
WOORDI:Nll. IV.
I i
ME-
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:MEDE,
lHEDE, MEE. Een wijnanrdige drank,
drnnk, die uit honig en water, door
koking en gisting, bereidt wordt, en voornamelijk
voornumelijk in Rusland en
PO/dl
Polm zeer gezocht is. Dikwijls wordt de [maak er
cr van door biJvoeging vnn
van oofc,
oof., (b. v. St. Jans.bes[en.
Juns.besfell. ker[~n
ker[en enz.) en inzonderheid
door fpecerijen en kruiden, merkelijk veraangenaamd. Hoe beter de
honig is, zoo veel te beter is ook deze drank, die het
bet best in de
gebrot,wd wordt, en, oud geworden, de
zoogenoemde hondsdagen gebrot1wd
kracht en
cn den aangenamen fmaak van eenen midd el-wijn
el. wijn aanneemt.
Voor lIongarijiJ
Ilongarijif is de Mede ecn
een artikel van handel.
MEDEA. (Zie: ARGONAUTEN.)
MEDEMBLIK. Eene Ned~rland[che
fcad in de provincie Noo,.d.
Nederlnnd[che ftad
Noord.
Ho//and, 3 uur v:m
f{oorfJ en bijna even zoo ver van EIJkhuiHo/lflnd,
van Hoom
zen gelegen; wordende aan 3 zijden door de Zuidcr-zec
Zuidcr-zee omringd.
De fiad
flad is van zeer ouden oorfprong,
oorCprollg, en wordt voor den zeeel
zetel der
VrieCchc koningen gehouden. Ook plancrlen
Commigen hicr
tooneel
Vriefche
plaatrlen fommigen
hier het
hee tooncel
van den mislukten doop van R.mnouDT,
R.mnOtTDT, wiens levensgrootc
levensgroote beeldlenis nog op het findhnis
findlmis vertoond wordt; doch fieunt dit gevoelen
mogelijk op gecnen genoegzamen t,'Tond,
grond, alzoo
al zoo het dorp lJoogllVoul1oogllPoudel1, 3 uur van de fiad gelegen, hierop mede vele aanfpraak maakt,
dCII,
cn ook a!daar eene
cene doopvollt
doopvom op het kerkhof gewezen wordt, waarin
RADI}OUDT
RADllOUDT zoude zUn gedoopt geworden, indien men hem daartoe
had kunnen [;ewe~en.
flot, hetwelk hij
bewegen. Het nog aanwezig, vervallen flor,
bij
bewoond zou hebben, [chijm echter
echtcr niet van
v~n de Vriefche koningen afkomllig,
maar een der bsteelen
kasreclen cc
te zjjn,
zijn. door FLOP.IS
FLorrIs V gebouwd, om
komflig, ma:tr
de JPésl-YrieZC/l
IFésl-Fi-iezl!lI in bedwang ce
re houden. -illedemó/ik
-lllede1nólik verkreeg in 1~88
fcads
deQlncming aan het befincl! regten ; moest zich, uit hoofde van zijne de~lneming
iu 1492 voor den hertog van SokJe
Sakfe verne.
kende ka:lSkaas- en broodsfpel, in
vernederen, en werd,
SONOI i'l
iiJ den oorlog tegen de Sponjflfll·dm
Spanjaarden zich
dercn,
werd. toen SONaI
dc wapenen gedreigd, waar.
hier genesteld had,
hnd, door prins M/.URITS
Ml.URITS :met de
van eclltcr
gevolgcn do er
echter dc
de treurige gevolgen
cr een verdrag
verdra::; werden voorgekomen.
Behalve het gemelde flot, bchoOicn
behoOicll nog onder de· merkw:.tardige
merkw:lardige
gebouwen· der fiad:
fiadhuis, het
fl,1d: de Hervormde kerk, alsmede het
hee fladhuis,
l:latlle inzonderheid wegens lIet
laatfie
het genoemde afbeeldfel
afbeeldCel van RADBOUDT,
RAOBOUOT,
hetgeen, met een toepasrelijk
toepas[elijk ollder[chrift,
onder[chrift, voor den fchoorlleen
fchoorl1een in
burgemeesters kamer prUkt,
prijkt, en in 1670 door den achtenswaardigen
NII;OLA.~S
NmoLAAs v.\N
V.\N STE1.L1NGWERF,
STELLINGWERF, die het in 's Hoge gckocht
gekncIJt had, aan
de fiad
flad gc[(;honken
gcfchonken werd. Dit
Die fd:ilèerl1u!;:
fchilder!1l1k fchijilt van cel;cn
cencn hoogen
ouderdom, en zoude,
verl11o~den v:m
zonde, VOlgQllS
volg·~ns het vermoeden
van [ommigen,
fommigeIl, tot dat
tijdvak behooren, waarin het [childcren
[childeren mee
met olieverf nog onbekend was,
en men zich van
vnn eiwit becliende.
ber.iende. Men vindt voorts in iJ'Icdelllb/ik
Medemblik eene
LutherCche,
Lutherfche, Doopsgezinde en Roomfche kerk,
kerk. benevens eene Jood.
fche fynagoge. De [tad
beeft 4 poorten, eene goede fcheepstimmerfcheepscimmer.
flad heeft
werf, en eene ruime, nog voor eenige jaren verbeterde haven, uit
welke men in 1593 het eerst nnar
na3r de kust van Guinea zeilde. Na
1795 werd bij de gcmelde ook nog de fcheepstimmerwerf van Hoom
waartoe de benoodigde
gevoegd, wamoe
belloodigde gebouwen werdeu
werden opgerigt, waarwaar·
val1
V:tll
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Vlln echt~

in 1799 de eene vleugel. met al den voorra~d, door de
ElIgtlfclten verbrand, doch reden weder herbouwd werd. lIet get~1 der
inwoners van 1I1edcmb/ilr bedraagt, volgens de laaefie telling, ~55 ( zielen. Scheepsbouw, fcheepsvaart, en het leveren van het heegeen d:lHtoe betrekking heeft, maakt het voornaamfle bellaan der ingezetenen
uit. Men beeft er mede eene kaasmarkt, die echter f~dcrt een panr
jaren geene der geringfie is; wordende er wekelijks, door elkander,
25 à 30,000 pond ter markt gebrage.
MEDIANTE. In de tnnzijk de terz van den grondtoon, waandt
een toonlluk gaat; zij wordt aldus genoemd, omdat zij tusfchen den
grondtoon en de quint in het midden ligt.
MEDICEISCHE VENUS. Een van de fchoonfie meesterfl:ukl,en
der oude beeldhouwkunst, heC\vclk tot ons gekomen is. Het is huiten twijfel aan ieder beminnaar der fraaije kunsten door teekellir.g~n
en afgietfels in gyps bekend. De vraag is: in welk oogenblik heeft
zich de kunstenaar haar zich voorgefteldt. HEij"N~
IIEij"N~ meent in het 00genblik, toen zij, uit het bad klimmende, iemand gewaar werd; van
RAMDOIIR, toen zij uit de zee te voorfchijn kwam, op welke wijze
de fabel hare geboorte aHèhetsr, en de fchrijver van de Blicke in
das Gebiet der Kiillfle und der jJrtJctifchen Piri/()fophie, toen zij voor
den kunstregter PARIS fiond. Wat hier ook van zij'; de bevanigheden moeten den kunstenaar zonder fluij
er verfchenen
fluijer
verfchcnen zijn, toen hij
hare bekoorlijke leest beitelde. Zij bevindt zich in de galerij de.
groothertogs van FI()rence, wenvaans zij uit het Mediceïfche paleis
te R()me door COSMUS III gebragt w~rd. Men vond dit beeld in ver~
fcheidene fiukken in de Fil/a AdritJ11a, niet ver van Rome; doch het
werd zoo keurig in elkandcr gezet, dat men er zelfs de naden niet
van zien kan. UKLANS!{1 geeft van deze VENUS de volgende' befchrijving: " (*) Zij houdt met eene treffende bezorgdheid de linkerhand
" voor den maagdelijken fchoot en de regter op haren jeugdigen
Jt boezem, die boven het kloppend hart fchijnt te beven.
Hare zij.
" den haatlokken zijn bij elkander gebonden, waardoor men den
" zachten arm en den teederen hlanken hals, die op de fcboonfl:e
fchoonfl:e
" fchouders ilaat ~ welken ooit een meisje droeg, zooveel re heter
Jt kan bewonderen.
De dunne voet. de kleine knie, het" ronde
" heen, de blanke, tengere hand , de bevallig lagchende mond,
" waaraan een Grieksch, fprekend profil het leven geeft, de vol" mnakrfie overeellllemming van de fijnfle leest -- dit allc! vormt h:l:tr
" tot een bovellmenfchelijk ,vezen, hetwelk ieder gevoelig hart,
Jt zijnes or.danks, in verrukking brengt, en tot de hooglle hewondebewonde,. ring opvoert:" - Op het voetlluk ilaat de naam van CLEOMENES gebeiteld; doch zij is van eene latere hand, en buiten twijfel
een mecsterfluk uit het bloeijendst tijdperk der Griekfche kunst.
MEDIEN. Het grootfte en gewigtigCce landfchap van het Perzi.
I i 2
fche
(0) Te vinden in l.ijnc IJriev"" .,'c,' Pol,"_ O•.rt""ijl.', ,~n"'(e, ]Jcij.,.,n, /taië enz., aan d.
d.. ~ravin LO:'STANTIA vall S., deel I llladz. 406, Lij Ilo,.., Ie /laa,.I, ••
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fche rUk,
rijk, ten Oosten aan Hyrkanié
Hyrkanië cn Parthië,
Par/hië, ten Zuiden mlO Ptrfis en Suûal1a,
Suûol1a, ten Westen aan dsfJrië en .Armenië, cn ten Noorden
aan de Kospiji:he
Kospifche zee
zu grenzende, zoodat hetzelve het tegenwoordige
Irak,,.Azerbl'ids.1al1,
.Azerbl'ids·1al1, Sikm, en de Westelijke helft van MaMntlemn
Irak
MaMndemn
bev:mede.
Dit gewest was door de menigte bergen natuurlijk bevesbevattede. Die
beves.
tigd, en deszelfs bewoners waren fcrijdbare mannen. Reeds voor het
Perzisch tijdvak was Mediëll als een onafhankelijk
onafllankelijk rijk:
rijk bekr.nd. Het
werd door NlNus, den fiichter der Asfyrifche alleenheerfching, veroverd;
en fladhouder
overd ; doch na de vernietiging van dit rijk, door een
eenen
fiadhouder
Van
van dit landfchap, tot een onafhankelijk rijk verheven. Mediën werd
nu eerlang het magtiglle onder de rijken, welke uit dat der .Asf:yriërs
.Asf;jrië,.s
geboren werden, terwijl eindelijk het Nieuw.Asfyr~(che
Nieuw,Asfyr~(che mede onder
zijnen fchepter bukte. Door CVRUS
CYRUS werden wel de Metiers
Met/crs van de
opperheerfchappij beroofd en aan de Perzen onderworpen; doch
weldra werden de overwonnene de leermeesters van de overwinnaars,
niet alleen ten aanzien van zeden en gebruiken in het burgerlij kleven,
maar ook met opzigt tot hunne openbare inrigtiogen. Na den dood
van CVRUS
CYRUS bleef Mediëll
Met/iin altijd verbonden met de overige deelen van
het Perzifche rijk; alleen het NoordwestelUk
Noordwestelijk gedeelte, hetwelk vóór
CYR.US
dsJjrië fchijm behoord te hebben
CYRUS tot
cot ds./jrië
hebben,t fcheurde zich gedurende eenigen tijd van de overige los. Nadat ALEXANDER het Perzifche rijk veroverd had, gaf hij 1I1ediétl
lJ1ediën ecnen
een en inlandfchen
inlandrchen fiadhouder, ATROPATES geheeten; doch ontnam hem naderhand dien post.
Uit de latere gefchiedenis, cchter, blijkt, dat deze zich in de Noordelijke, bergachtige landfchappen handhaafde, zelfs toen lI1ediën,
Mediën,
na ALEXANDERS dood. eenen eigen 1VIacedonifchen
Macedonifchen fladhouder
Iladhouder verkreeg en zijne waardigheid op zijne nakomelingen overdroeg, die,
niettegcnfla:mdc hunne gevaarlijke naburen, de p(Jrt,~ers,
nieccegenlla:mde
PartlIers • .Armeniërs en Romeinen, of door toegeeflijkheid, of gewapenderhand, hunflaaocle te houden; doch onder de Ro.
Rone onafhankelijkheid wisten fiaaode
meinfche keizers kwam 1I1edii!IJ
Parthers.
lJledii!IJ onder het oppergebied der Par/hers.
MEDINA. Er zijn in Spanje verlcheidene pla3tfcn
plantfen van dien naam,
door bijnamen van eI1tander
Celi, eene
ellmnder onderfcheiden,
onderfcheidell, als llf.:dil1a
ilft:dÎllfl Ce/i,
fiad
fi:td en een hertogdom in Oud-KastilliiJ,
Oud-KastiJliiJ, op de grenzen van .Ar.
ragon
frIedina del CllInpo,
frledil1t1 del Po1'ogon ; Jltledina
Campo, een~ flad
fiad in Lcon.
Lcoll. Jltledillfl
mar, in Oud-Kastilii1;
Rio [eco,
Oud-Kastiliil; lJfedina
JJ1edina del R.io
feco, in Le1m; mede tot
een
Jlfedilll1 de las
torn's • in Estl'(JlIlaEstrIJ111acen hertogdom verheven , en
cn JJlediulI
los 101'1'('5.
dura, op de grenzen van Andolll{ië.
Andoillfii!. cwtgenoemde
Gelijk hct
het ewtgelloemde
Jlledi11t1
J11edina het oudlle en aanzienlijkfle
aanzienlijklle is, zoo is ook desze\fs
deszdfs naam in
onze vaderlandfche gefchiedenis vermaard geworden. In den Spaan.
fehcn oorlog zmld
fchen
zOHd Pmups
PHlJ.IPS 11,
Il, toen ALVA zUn
z~in gezag niet meer \laan0:3al1de kon houden, in 1572 eenen opvclger in de landvoogdij herwaarts,
met llame
name JOANl'\ES
JOANNES DE LA CERDA, !Jet"tog
[Jet'tog ,'on lJledina
lJfedil1a Celi,
Ce/i, die
met eene aanzienlijke vloot voor Plisfingcn
P/isfingcn kwam, wanende, dat
men hem dadelijk als landvoogd erkennen en met allerlei eerbcwiJ.
zingen overladen zoude. Doch die van Y1isflllgen en andere Zeeu-
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wen hadden fpoedig eene vloot bijeen, waarmede zij den Spl11zjllardzoo
Spl111jaardzoo
onverhoeds op het lijf vielen, dat hij!lo
hij 20 koopvaardij-fchepen
koopvaardij-fehepen in hunne
magt moest laten, en zelfs ter naauwernood te Sluis in Ylllt11uleren
l11agt
rlarJt/óeren
binnen raakte. Dit onthaal onrnam
ontnam den verwijfden vorst den verderenlust
tot de landvoogdiJ: hij gaf voor, dat hij de Nederlandfche
tOt
Nederlandfehe lucht
lueht niet yeryer..
dragen kon, en keerde naar Spanje terug. In de Geuzen
GeuzeIl van VAN HAREN vindt men omtrent dit een en ander eenen voortreffelUken
voorcrelfelUken lierzang.
MEDINA, of de ftad
llad van den propheet , in de Arabifehe proHedfch.1s; eene kleine ftad,
fiad, beroemd door dat M.moMETH,
M.~HOi\lETH, in
vincie lIedfch.1S;
het
bet jaar 622 onzer tijdrekening, (van welken tijd de Mahomethanen
hunne jaartelling beginnen), derwaarts vvlugtte,
lugtte, en aldaar in eene door
hem gebouwde moskee begrnven
begraven ligt. lijn
Zijn lijk, hetwelk men voorgeeft, dat nog onverteerd is, ligt in eene kist van wit marmer belloten"
beOotcn~
en !laat
llaat tusfchen die der kaliffen
kalilfcn ABt:DEI{ER en OMAR op den grond,
zwar·
en is met een kostbaar tapijt bedekt. Het graf wordt door 40 zwarte gefiJcdenen
gefilcdencn bewaakt. In de hoogere verdieping van het gebouw,
zegt men, dat zich een' grooten fchat van goud, zilver en edele
ge!leellten
ge!leemen bevindt, door vrome zielen gefchonken, en die, bij eenen godsdienstigen oorlog, ter befchikking van den Sultan be!lemd
Den
befiemd
zijn. De ftad
fiad Medillll
Medina !laat
fiaat onder den Sherif van Mekkn,
Mekka, die eenen
ftadhouder
lladhouder en eene bezetting derwaarts zendt. Ook heeft de TurkTurk·
fche keizer er eellige:~foldaten.
fclle
ee[Jigc,~foldaten.
MEDUSA. Eene der drie Corgonen
COl'gonen (zie oldoal')
aldflar),, de eenige fierfelijke onder dezelve. NEPTUNUS, bekoord door hare buitengewone
fchoonheid, omarmde haar in den tempel van MINERVA , waarover
deze godin zoo zeer in toorn
worn OIlt!lak,
OIlCftak, dat zij de haren van MEME.
DUSA in flangeIl
DangeIl hervormde, en ha:tr
haar de verfchrikkelijke kracht verleende, om een ieder, die haar aanzag, in !leen
fteen te veranderen. PERSEUS
SEUS doodde haar eindelijk met behulp van PLUTO en MINERVA •
fileed haar het verfchrikkelijk hoofd af, en overh:mdigde.
OVerhlJl1digde. het
bet aan de
laatfie, die het aan haar fchild hechtte, en er in den oorlog der Gilllatfle,
Gj.
gan/eu
val1 maakte. Uit het bloed der verOagene
verllagene MenUSA
gan/ell gebruik van
MEDUSA
kwamen PE GASUS en CHRYSAOR
CURYSAOR voort, en,
cn, volgens OVIDIUS, ook
llangen van Lyóié.
Lyóië. Ten tijde der fchoone kunst
de menigvuldige Oangen
van Griekenlllnd
Criekenlnnd werd het hatelijke MEDUSA-hoofd in een ideaal van
vrouwelijke fchoonheid veranderd; en van hier.
hier, dat deze koppen tot
de bekoorlijkfte
bekoorlijk!le gedaanten der oude
oudè kunst behooren. -- Ook is
Medufrl
Medufa de naam van een infekt, waarvan vele foorten het hare tot
bet lichten der zee toebrengen. Men noemt ze in onze taal zeelrwal.
het
MEEKRAP. (RI/bia
(Rubia Tinclot'um)
Tinclot"um) Deze komt :van
van den wortel van
zekere plant,
ll-feede genoemd, welke!l
welke 2 tot 3 voet hoog groeit,
pInnt, lJIeeáe
een
en ruwen fiengel, lancetvormige bladeren, en kleine, ftervormige
flervormige
cenen
gele bloefems heefe,
heeft, en om derzelver groote
groote,, van buiten
builen donker
bruine, doch inwendig roode worrelen,
wortelen, die wel 3 voet lang worden.
bier en
hier
cn daar in ons vaderland, inzonderheid in Zeeltmd,
Zee/tlnd, verbouwd wordt.
fOlllmigcn zou deze plant gecnc
geenc inlandfchc,
inlalldfcllc, maai'
maar oorfpronVolgens fOlllllligcn
I i 3
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MEE R MAN. (J.)
kdijk uit de lndië/~ afkomstig, en door Perzië, over PellefiiJ,
PimetiiJ, SpnnSpanje en Fmnkrijk, reeds eeuwen
ceuwen geleden,
geleden. tot ons gebrngt zijn. Zij
eenen zeer vruchtbaren, losfeIl
losfen ,matig
, matig vochtigen, diepcn
vereischt cenen
diepen
cu frerk
bemestcn grond.
De aankweeld!1g
aankwccki!lg van plantcn
laad is
en
llerk bemesten
giOnd. Dc
planten uit 7aad
moeijelijk, Cl! wordt hierom gcwoonlijk
gewoonlijk door wortelclI,
wortelc!!, met
mct 00gen, eu
en door uitloop ers , die \'an de jm'i~e plant voortkomen,
yoongezet. Men legt of plant dczelve
beddcn,
voortgezet.
dezelve op g~ploegde bedden,
die, met de voren, van 36 cot
tot 3S duim breed zijn; /leekt met een
eell
plant.iJ7.cr
cenigzins fchuins in dcn
plant.iJ7.er de planten eenigzins
den grond , op ecn
een of
J i voet alUands
rijcn; houdt dezelve,
dczelve, inzonderheid
alTIands Van
van elkander, en op rijen;
bet eerlle
eerfie jaar, zuiver van onkruid; hoogt ze met aarde aan, ell
en
het
bedekt ze mee die uit de voren, tegen den winter, wel fene
ccne
band breed
brced hoog; nict
maar om tegen
hand
niet ter bewaring voor de vorst, lllaar
bet voorjaar nieuwe uitfpruitfels te krijgen ter planting of het kiell1C11
kiclIle1J
hec
zeilen. Na twee zomers gefiaan
gellaan te hebben, wordt de plant gedolven, en voorts in Hooven
/looven (zijnde vrij groote gebouwen) gebragt ,
doorluc1Jtige latten-zolderingen , boven eenen oven, die
om op doorluchtige
gefrookt wordt , gedroogd te worden. Hier na
met vriefche turf gellookt
wordt zij op eenen ecst
eest nog eens gedroogd, vervolgens in eenen
molcn ge!lampt, en in 3 bijzondere kuipen gezift, wanneer zij ee.
molen
ce.
verffiof oplevert, die vervolgens in vaten gedaan, en
ne belangrijke verfllof
door beëedigde keurmeesters beproefd wordt. De verdienstelijke
J. DE KANTr:R, van lIlidde/bl!rg, heeft
beeft in het J ièe lluk
Huk van de
"olledige
Befcnri/Yillg WItZ
allc /{UlJStClZ,
Am/;ac/ztClZ enz.
cnz. eene
eenc uitmunuitnlllnvolkdige Befcltri.fY;lIg
ww alle
/{ttllstCll, dmhadttm
tende. vf!rhandeling
vl!rhandeling doen plaatfcn,
planefen, over.:ihet
plrmt.n, telen, "eeden
reeden en
ove..~het plan/tU,
hereiden .der ]l/lec/crap,
Iczer wijzen.
]l/lee/crap, waartoe wij den lezer
MEERMAN, (JOANNES) Heer van Dnlem
Dalem en Purm, was een,
als men'sch,
gcleerde en llaat5lnan,
fiaaesman, zeer verdienllelijk
verdicnllelijk Neder/onder,
Nederlnnder,
mensch, geleerde
de eenige zoon van GERARD MEER~IAN, dt een oud en aanzier:lijk
aanzier:IiJk
gefiacht gefproten,
Tne.
gefproten J die met roem, door de uitgave vun een'
cen' Tlte.
cil'i/is et
cl cal/ollic;,
calJonic;, en de Origines
Origil1es Typogrnphicae,
fourus juris ei,'ilis
Typographicne, bij
de geleerde wereld bekend is, en
cn door het opperhoofd des Duitfchen
fehen rijks tot den /land van vrijheer verheven werd. De zoon was
Diet minder groot en beroemd, dan zijn vader. Ilij
niet
I1ij begon ce
te Lei/Lei.fden zijne frullien
calcn, gefchicdenis,
tien
lludien in de talen,
gcfchicdcllis, oudheden, regtsgeleerdbeid en :lndere
nndere wetenfcl;appen,
wetenfdappen, en zettede dezelve te Leipzig onheid
der EIlNESTI, en te
IIEYNE voort, die freeds
tc Göttillgm onder
ondcr l1EYNE
lleeds zijn
bijzonderc vriend blcef.
bleef. Nog jon;;
jong zijnde, begaf hij zich met dezen
bijzondere
leernar , naderhand de IIooglecraar
zijnen leerrulr,
IIooglceraar ERP te Heide/berg , op
reis n.1l1r ElJgclllTld,
Italie , Froll!.:rijl.:,
Frolll.:rijk, en
cn door her
het groocfre
E1Jge/nTld, Itolie,
grootlle gedeelte
van. DfJitsc!tlfwd,
Duitsen/a11d, en fchreef
febreef en verdedigde te
te LeväclI
Lef/den in 1774, ter
dClJ. dokcorale
verkrijging Mr.
doktornle waardigheid in de regten , eene verhandeIing: tic
de fo/u/iotte "inetdi,
,'hlctdi, 'ltlorl
'lllorl olim ft:it
f;:it intcr
ilitcr S. R. imperium
i11lpcrir:m et
ftJedi:rn/i Bdgii. 1"cspublicas,
[tJedi:rnJi
rcspublicas, wcike I:cg rijpere vruchten deed vet.
vel'D1enigvuUigc fchriüell
wachten. Zijne DlcnigvuUigc
f"chrifccll over ollderwerpen
oudcrwerpcn van verfcbillclldcu
vr.ll zij
ZijilC
uitgcln-.:ide kundighcden,
cn van zjj.
zjj_
fcbillcndcu a:lrd
aard getuigen van
iJC uitgcbr~ide
kundigheden, en
nen
SOZ
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l1en
nen ijver
Ijver voor deugd en godsvrucht, zoo veel te meer, daar hij dezelve onder vele gewigtige ambtsbezigheden uitgar.
uitgaf. Omtrent 32 jaar
oud, huwde hij aan ANNA CORNELIA
COitNELIA MOLLERüS,
lVIOLLERüS, weduwe van den
geleerden A. PIRENOT, een geboren Zwitfer, en begaf zich kort na
de voltrekking
VOltrekking van zijnen echt met zij
zijne
ne echtgenoote naar Engelnnd,
Enge/mld,
daama een groot gedeelte
Schotland en Ierland; waarop zij 7 jaar daarna
van Duitschlnl1d
italië, vervolgens, eenigen tijd later, de NoordDuitsclzlalld en ita/ië,
N oordfche rijken tot Jares/ow bezochten, van welke uitgebreide reis onze
MEERMAN zeer naauwkeurige en uitvoerige berigten
berigtcn in 11 deelen
ander
der gedeelte van zijnen tijd befte~dde
befteedde hij, na zijne
uitgaf. Een :In
bezighedeu tot welterugkomst, aan gewigtige beroeps- en andere bezigheden
zijn·
zijn' van den ftaat, de kerk, en ter bevordering der geleerde genoocgenoot\:ij lid was. Ecnige
Eenige jaren voor zijnen dood werd
fchappen, waarvan hij
hij naar Pariis
Parijs geroepen, waar hij drie jaar den post
pOSt en titel eens
bekleedde; doch van tijd tot tijd met zijne echtFranfchen fenateurs bekleeJde;
genoote zijn vaderland bezocht, waar hij in .'B1oeim.
Bloeim. 1815, als de
laatfte van zijn geflacht,
gellacht , door eenen ieder geacht, ftierf. Zijne nagelatene weduwe heeft voor hem in de St. Pieten
Pieters kerk te Leijden,
Lei/den,
naast de grafnaald van zijnen beroemden vader, een gedenkteeker. doen·
oprigten. door den uitmuntend en Nederlandfchen kunstenaar, deo
deD
oprigten,
Hr. GABRIEL,
GABRIEL. vervaardigd, dat de godsvrucht voorftelt , liggende op
een Sarkophaag ,en houdende in de regterhand een medaillon, waarop het afbeeldfel van den overledenen, in half verheven beeldwerk"
beeldwerk·,
uitgehouwen is, hetwelk zij met fterren bekroonr;
uitgehonwen
bekroont; terwijl zij met
de linkerhand ten hemel wijSt, werwaarts bare oogen gerigt zijn •.
Op den Sarkophaag leest men dit opfchrift'
Optimo COlljugl
COlljugi
JOH.
JOH. MEERMANNO
Celeb. GER. MEERMAl'U'U
MEERMAI.'UII
eximio ft/io
fWo
Luctu ct Lacrim;s
Lacr;m;s oppressa
Luc/u
vidfla posuit
"idfla
lVIVCCCXX.
M:VCCCXX.
Behalve door zijne bekend ge wordene talrijke fchrifren,
fchriften, lnzonderinzonderiilhoud zijn.
zijn, heeft
beid die van eenen gefchied- en regtskundigen Ïlihoud
heid
hij ook, als toenmalig beftuurder der kunsten en wetenfchappen,
wctenfchappen,
zich bij uitfcek
uitfi:ek verdienstelijk gemaakt, door de bearbeidi!:g
bearbeidil;g der
Jaarboeken von
van wetenfchoppen etl
en kUfiSten
;n het
kutlSten in
hét konin(Jr;,Ik
kOllinJr:'ik Hol/and;
Holland;
over het jaar 1806 en 1807, welke in 1809 en 1810 in het licht
\"erfchenen. Ook heeft hij eenige belangrijke werken in handfchrift
verfchenen.
nagelaten.·
nagelaten. In het laatfte van zijn leven hield hij zich met de uitga.
ve bezig van de belangrijke Histoil'e
Histoire des voyages, faits par
por fempereur
CHARLES V, depuis ran
ranI514
'I5J4jllsqu'~
jllsqu'b {ti mort, Pl1rJF.AN
par JEAN VAl'\IJI.NESSE,
VAl'>UI.NF.SSE,
welk werk hij met aanmerkingen verrijkt heeft. De Mesfias val!
Vnll KLOP
KLOP~..
STOCK werd mede door heUl
hem in de Ncderduitfche taal overgezet, en
iD 's lll1ge
1815 in 4 deelen iJl
in 4°
40 uitgeven. De
IItlge "an 1803 l8JS
1i 4
Hoog.
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MEERMAN. (W.)
(\V.) - MEERMIN.
Hoogteeraar H. C. CRA!
Hoogfeeraar
CRAS gaf in 1817 een uitvoerig levensberigt
revensberige
van MEERl\IAN
MEERMAN in
iu het
bet licbt onder den Ilaam
naam van Elogium J. MEER"
MEERMANNI.
~P..ERMAN,
~F.ERMAN t (WILLEM) een zoon van GERARD FRANSZOON
FRIINSZOON MEERMAN, Burgemeester van Delft, was de fchrijver van het boekje Co.
C().
moetija retus, of Boocsmans-praatje.
Bootsmans-~tje. Hij was niet ombloot
ontbloot van ge.
rnoetiia
leerdheid
leerdheid,t en door de Natuur zoo
1.00 mild bedeeld, dat de heer
beer PIETER
PlnER
KORl'tELISZOON HOOFT hem elders Uil
KOR1"f.ELISZOON
em overetiel vernuft noemt. EeEe·
fiout~n
ne overhellende zucht tot het zeewezen deed hem menigen !louten
logt
lOgt ondernemen
ondernemen,t waarvan de laat!le,
laatfie, die hij in 16 uI2 deed, om
door het Noordwesten van Amerika eenen doortogt naar de Oost·InOost-Indien te zoeken, hem het leven koste. Voor dat hij deze reis aan·
hetwelk. daar
da:tr het
vaarde, had hij het genoemde werkje uitgegeven, hetwelk,
de nadeelen der kerkelijke twisten op eene geestige wijze ten tOOIl
toot!
fielde, bij velen zijner geleerde tijdgenooten zoo hoog gewaardeerd
'Werd, dat zij het in éénen rang plaatsten, met de aardig!l:e
aardigf1:e hekelfchriften, welka
welke immer uit eene Griekfehe
Griekfche of Latijnfche pen gevloeid
fehriften,
waren. Zijn hoofddoel
boofddoel was, om aan te toonen, dat van het oude
pausdom onder de Hervormden
HervQrmden verfcheidene gebruiken
gebruikeIl waren overgebleven; en zoo wel de Remon!l:ranten,
Remonf1:rancen, wier
\Vier gevoelens hij het meest
Contra-Remon!l:ranten, moesten zijne fcherpe
was toegedaan, als de Comra-Remonllrantell,
gefchrifc fprak MEErmAN
MEEr.~IAN op 7.ijn
aanmerkingen
unmerkingen gevoelen. In dit zijn gefchrift
bootsmans •, de fcheepstaal. Het kerkelijk wezen noemde hij tie Zeevjs!ders en ftuurlietien. 's I:wds
l:mds f1:aten
naten bewind
bewindhebIIlIarf,
f'aart, de leeraars vis!chers
heb[,hippersIJtrs, de RemonClranten
hers,
Remonf1:ranten nieuwe ftlltlrlieden
ftll1lrlieden.t het fynode ket
Iretfchipperseilti, het
bet Cladhuis
lladhllis tie kajuit, de kerk de hut,
nut, den predil.ao::l
predik!lod de
dc kampanje, en de hoofd-artikelen
hoofd·artikelen des geloofs de ftre!t:m
ftre!re/l van het
liet kompas.
Behalve het gemelde heeft MI-:ERMAN
MF;ER~UN nog een ander gefchrift opgefield, doch hl!tgecn
h~tgecn eerst na .zijnen
·zijnen dood is in het liche
Iiche verf.:henen,
verr~henen,
onder den titel van Malle IPagen,
IJ/ogen, en dienen moest tot een
eell vervolg
en ter verdediging van het Bootslllons-Praotje
Boots1Hans-Profltje,, en, even als dit, met
Re.
geestige kwinkOagen doorzaaid is. (Men zie de Historie tier Reformatie
forma/ie van BRANDT.)
ME ERMIN. Het bellaan vaa dit wezen
wezen,t gewoonlijk als half
halt'
melischen
afgel'lecl::!, werd f1:eed5
Ileedi voor eelle lomere
loutere fabel
mer.schen half visch afgebecl:!,
\Vel eerw.
gehouden; doch door een uimekfel
uittrekfel uit eenen
cenen brief van den weleerw.
gemagdgde van het Lomiensch Zendeling-genootPHILIP!' I gemagtigde
heer Dr. PHILIP!',
Koopflt1ti, vau
van 26 van Grasm. 1822 (.).
C*), meellllen
meeruien fomfehap
fchap aan de Kanpflqd,
migen aan deszeIfs
desz<:rfs aanwezen niet meer te kunnell lwijfelen.
Lwijfelen. Anderen
ecbter, meer in het vak der Natuurlijke Historie ervaren, kwam dit
annllonds verdacht "oor;
voor; en, indedaad, het blijkt uit een
eenen
en
berigt al aanllonds
brief uit lJotavia,
natavia, bij de redactie van den AlgemeenelI
Algemeenm KlJnstKonst- en LetItrIJode {"edert ontvangen.
ler~()tie
oJltvangen. Ct) dat hetzelve niet het minlle geloof verdient, en dat de Meermin aldaar omfchreven,
omfchreven. een maakfel der 1limme
Oimme
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Japallt'Zen geweest
lij f wa~, namelijk van eenen
gcwcest is. Het lijf
cenen viseh, en de
kop van zekeren
zckeren aap er netjes opgenaaid. zoo als bij hEt
het onderzoek.
door den
VAN IIASSELT,
Ceden te
dcn ku;;digell
kUhdigen V,\N
IIASSI;LT, der wetenCehappen
wetcnCchappen fcden
tC vroeg
duidelij k gebleken
door den dood oncrukt
omrukt,, te werk geCte!d,
geCcc!d,duidclijk
geblekcn is; zoo dat
dicr als een
ecn louter nukje
nukjc van bedriegerij
bedricgerij moet
moct beCchouwd,
bcCchouwd, eu
het gehc:ele
geheele dier
deszelfs aanwezen
aan we zeil als nog onder de verdichtCelen
verdichcle!en moet gepl:u:cst
gepla:;tst worden.
wordcD.
MEERSCf-I,
MEERSCI-I, (AnRAHA~1
(AUR,\HA;\1 AREi'iD
ARI;ND VAN DI\R)
DER) Hoogleeraar in de
kerkelijkc ge{chicdenis
ge(chiedenis onder de Remonfiramen,
Remonfiranten,
godgelcerdhcid en kerkelijke
godgeleerdheid
werd
wcrd in I7:!o
J7:20 te /1lllenfoort
/Jmenfoort geboren. Zijne
Zijnc ouders m::t
m:èt er woon
naar Amjlerdnll1
Amjlerdo1lJ vertrokken
vcrtrokkcn zijnde, begaf hij zich hier in de kweekfehool der Remonfirallten,
Rcmon!1ramen, waar hij zich onder
fchool
ondcr den grooten
grootcn WETWeTSTEIN, en den
dcn vermaarden P. D'ORVILLE,
D'ÜRVILLE, Hoogleer:t::r
Hoogleer:u:r aan het Gym.
Gymnafium l11ustre
nafillID
lIlustre in die fiad, in de befchavellde
befchavencle weeenCehappen
wecenfchappen en
onb~krompcne opvoeding, die hij omving,
ontving,
wijsbegeerte oefende. De onb:!krompcne
had hem in fiaat gefield, om behalve de zoogenoemc!e
zoogenoemde geleerde· [lIlen
Jen ook die der hedendaagfche
hcdendaagfehe aan te leereIl
leeren ; terwijl hij zich bowiskundc met
mee allen vlijt toelegde,
toelegdc, en de beste GriekGriek~
vendien op de
ge wiskunde
fche en Latijnfche fclll"ijvers
fehe
fchrijvers , aan de h:1!ld
h:t!ld van eerst
ecrst genoemden
genocmden
Hooglecranr,
Hoogleeranr, beo~fende.
beoefende. Dus toegerust, werd hij door opzieneren
Remollilr:ll1tCche kweckCchool
kweekCchool bevorderd en toegelaten tot de
der RemonllrantCche
lesCen,, en na verloop van 3 jaar tot dcn
den
kerkelijke en godgeleerde lesfen
{jecbts 21
~I jaar oud zijnde, werd
predikdienst gewettigd. In 1741, {jechts
hij te H/Jznnrlswoude
Ilozoor!swout!e tot leer3~r
leer:l~r beroepen, waal'
waar hij 9 jaar den dienst
waarnalIl,
waarnam, gedurende welken tijd hij de werken van SUARP,
SU,\RP, WAR~
BCJRTON, L'\RDNER
BURTON,
LARDNER en andeien
anderen vertaalde; den heer CORNELU WES.
WE'.
TERBA.\N in de uitgave
TER8AAN
uitgnve der AlgemeelIe Historie behulpzaam was,.
en zijne vert::ling van,
vnn, en annteekeningen op de Kerkelijke Cefohie..,
Gefth;e~
tIenis
denis van EVSE8WS
EVSEBWS PAMFILUS, met eene aunprijzende
aanprijzende voorrede
vootrede van
Yan
den UtreehtCchen
UtrechtCchen Hoogleeraar
Hoogleer:tar VOGET, in het licht gaf.
Van Hnzt1nrtsw{lude
lloZ(I(]f"tswwde werd VAN DER MEERSCI11l:lar
MEERSCH n:1ar Delft beroepen,
waar hij 6 jaar den predikdienst waarnam, waar na hem in 1756 het
Hoogleeraarambt bij de kweekfchool der Remon!lranten,
Remonnranten, in plaat.
plaatl
del} 2~ jaar vroeger get1:orvenen
geflorvenen 'VETSTEJN,
WETSTEIN, werd opgedragen
opgedragen,~
van dell
rri,iheid von
vlln !tel
bij welks aanvaarding hij eene redevoering over de Yrfjheid
menfoheJ(jkverjlnnd
menfdteli/kverjlond uicfprak.
uitCprak. Thans een ruimer veld voor zich hebheb.
bend.e_, om zijne verkregelle
bende_,
verkregcne kundigheden tot uitgebreider nut te hebefled~n, zettede
zeteede hij zijnen geleerden arbeid met onvennoeiden
onvermoeiden ijver
voort, waarvan verCcheidene
verfcheidene geCchriften, door hem op zijn buiten.
buitenBee/doven opgefield, l!och
~och zOllder
zonder naam uitgegeven, kunnen
goed Beelclzoven
getuigen; onder welken de VÎC'#"
viel' Brieven, door hem in den Sokr".
Sokr#tifchen
BELISARWS van MIIRMOi'lTEL,
tilchen oorlog, omfiaan
oncfiaan over den BELlSARWS
!\1,\RMONTEL, ter ver
ver...
dediging van SOKRATES geCchreven, geene
gcene geringe plaats verdienen.
De Hoogleeraar KRIGHOUT aan meergenoemde kweekfcllOol,
kweekCcllOol. door
ligchaams
Iigchaams zwakheid, buiten !laat
fiaat gefield, om zijnen post langer waar
te nemen, werd VAN DER MEERscn. J1a
pa zulks gedurende een jaar
voor zijnen ambtgenoot verrigt te hebben, iu
in 17671767" in diens plaats
liS
~
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tot Hoogleeraar in de godgeleedheid aangefield , zoodat nu op hem
hent
eenen dubbelden pOSt,
post, het onderwijs in dit vak en in de wijsbegeerte, mme.
nlme. Hij kweet zich hierin uitmuntend tot het jaar 1771,
toen de geleerde DANIEL WijTTENBACH tot
tOt Hoogleeraar in de befchabefcha.
vende wetenfchappen geroepen werd. Sedert bepaalde zich VAN
vendc
DER MEERSCH alleen tOt
DER
tot de godgeleerdheid en kerkelijke gefchiedenis,
loatfie volijverig bleef arbeiden. In dezen tijd,
waarin hij tot het l:!atfie
en wel in 1774, gaf hij
hij,, onder meer andere fchriften, de verhandeverhaudelingen van NOOD.
NOOD, LOCI;:E,
LOCI~E, en BARBEIRACQ over de YerdraagZtlamYerdraagzaamIteid, weleer door den beroemden DRIEBERGEN in het licht gegeven,
op nieuw ter drukpers, met een vertoog VOD
vaD hem zelven over de
Yrii~eid "tln
van den godsdienst in den burgerfloat
burgerftl1at,, hetwelk voor dezelve geplaatst is. Ook de Gefchiedenis der Remonflrtlnten,
Remonftranten, in 1774
en 1776 onder den naam van J. REGENBOOG uitgegeven, was voor
bet grOOtSt gedeelte eene vrucht van zijnen arbeid; terwijl hij tevens in de A/gemeene
Algemeene Bibliotheek
Bib/iotheek de voomaamfie
voornaamfie hand had, en vele
wervoortreffelijke verhandelingen in dezelve door hem gefchreven wer.
den. Reeds in het jaar 1759 was hem door de Remonfirantfche
Amfterdam het leeraarambt , bij dat van Hoogleeraar ,
gemeente te Amflerdam
opgedragen, hetwelk hem, offchoon het zijnen arbeid verzwaarde,
tene
eene nieuwe gelegenheid aanbood. om zijne kunde en bekwaamheid,
fiuderende jeugd, ook tot algemeen nut te kunnen
behalve voor de fillderende
werkeHik door hem gefchiedde. Het
aanwenden, zoo als dan ook werkel\jk
was dus niet te verwonderen. dat een man, v:!n
~n zoo vele geleerdheid
en ongewone talenten, Het vertrouwen, de hoogachting en vriendfchap verwierf van allen, die hem kenden; dat hij de algemeene
vraagbaak
vraagbllak was zoowel in als buiten z~ine broederfchap, en dat zelfs
vele geleerden "hem met hunne briefwisfeling vereerden. Deze beroemde man, onder den last des
onderdoms allengkens verzwakkende,
des ouderdoms
ftierf den 13 van
Van Bloeim. 1792 in den ouderdom van 72 jaar, en
werd in 's
'$ Htlge
Hage begraven. Offchoon met alle menfchen zijne
zljne zwakheden en gebreken bezittende, mogt men hem als mensch, burger
en Christen onder de beste tellen. Hij was bij de zijnen bemind,
en werd bij zijne vrienden gezocht. In zaken van godsdienst dacht
l1ij
hij vrij, doch nooit onverfchilIig.
onverfchillig. Vrijheid in dit ftuk
fruk Hond
frond hij gaar.
ne aan anderen toe,
roe, maar begeerde die ook voor zich zelven, en verdedigde haar met al zijn vermogen. Hij werd betreurd van allen, die
bern naar waarde wisten te fchatten.
MEERSCHUIM. Eene roon van aarde, tot het talk-gellacht
talk-geflacht behoorende , doorgaans bleek Ifabelle geel, op de breuk dof als fijne
aarde, en vetachtig op het aanvoelen; zij
z~i geeft eene glanzige ftreek,
frreek,
en is zeer week en ligt. WIGLEB ontdekte, dat zij bijna uit gelijke deelen kiezel- en bitterzout-aarde is zamengeftetd, en men noemt
ze Meerfchuitn
Meerfduim (zeefchnim), uithoofde harer fponsachtigheid, waardoor men eertijds op het denkbeeld gebragt werd, dat zij uit verver..
hard rchuim der zee bertond. Men vindt deze foore
fooft van
vao aarde in

CrieGrie·

MEE R V A L. (Si/urus)
(Siltm:s)
5°7
GriekelJ/mul
van Thivfl,
Crieken/mul in den omtrek vnn
Thiya, voorheen 7:ieben
T,ieben , en, volgens
NIEBUHR
Co.
NmuuHR en 13LUlIlENIlACII
llLu;lIENJlACU ook in !{ICÎIJ-Azie,
!<teilJ-.dzie, niet ver van de fiad Co1Jië, in Natolië.
Nntolië. Verscll
Versc11 gegraven is zij wit, bijna zoo week als
was, doch verhard in de luch"
luch t derm:ue,
dermate, dat zij tot het vervaardi..
gen der zoo zeer getrokken pUpen-koppen
pijpen-koppen geCchikt is. Men maakt
echter ook zoodanige koppen uit de nog verCche of weeke aarde,
wanneer men die in vormeu
vormen perst, wnnrin
waarin allerlei figuren geCneden
geCnedell
zijn; dezelve vervolgens droogen laat, en in eenen oven bakt, Waar.
waar.
kannen-kruid en
na deze koppen een uur lang in melk gekookt, met bnnen-kruid
ten laatne met zachte aarde aCgewreven, en eindelijk gepolijst worden.
Daar men in Turkije geene groote waarde aan de MeerCchuime pijpiJpen-koppen hecht, zoo worden dezelve door GriekCche kooplieden naar Moldm'ië,
Mo/dm'ië, lYallnelJije,
lral/achi.ie, Zevenbergen, Brod],
Brody, Hongarije en
TemejJo/e, alsmede naar Duitseltland
Tertlepo!e,
Duitsclrland verzonden. De voorname fiafia.
TlIrkCche pijp\!ukoppen
pijpenkoppen is te Triest:
pel plaats der ter zee ingevoerde TllrkCche
ook te lf/éenel1
lYeenen heeft men eenige magazijnen van deze koppen, die
te land over Sel11/irl
Sellliill woden ingevoerd. lIet grootfte gedeelte kan
eu gepolijst worden.
niet gelheden
gefheden,, maar alleen gereinigè,
gercinigè, gekookt en
De fabrUken,
fabr~jken, die zich in Duitsch/fllJd
Duitsehlfllld met
mee het filijdcn
fiJijden bezig houden,
vindt men in Ncurcnberg,
Neurenberg J F1Irl.1,
Lelllgo, Sc!Ji!lalkaldm,
Sc/Jillalka/den, Leipzig,
Furt.'z, Lemgo,
Hambllrg en Lubek. De gcCnedcne
Hamb/lrg
gcCncdcne koppen zijn;
zijn~ gelijker, en meer
geel, dan die men gewoonlijk over Brod]
Brodyen
en uit J'lo!dfJl'ië
J11o/dfJl'iiJ en Wa/.
Watlachye ontvangt. Ook bren;;t
laehye
brengt men ruwe MeerCchuim
MeerCehuim over Triest en
SemlilJ in den handel, waarvan voorheen in DultseMnlld
Sem/in
Dultsch/tmd pijpen-koppen,
ze~r goed"
lVIeerfchuime koppen worden zeer
vervaardigd werden. De lVIeerfcllllime
goed,
en zelfs van en kei gyps, nagemaakt; doch men k:m
knn er niet de be.
hoorlijke hardheid aan geven. Van de echtheid
echthcid of onechtheid v:rn
v:m
zoodanige koppen
koppcn kan men zich het; best verzekeren, wanneer men
die met een fcuk
ftuk zilvergeld ftrijkt:
fteijkt: vertoont zich daardoor op den
kop een
cen potloodachtige ftreep, dan zijn zij nagemaakt, doch heeft dit
geene plaats, dan zijn zij echt.
MEERVAL. (Si/urm)
(Silurm) Een ge!l:tcht
gcn:tcht V:ll1
van visfchen, tot de orde
Abdominales , of l11et
met buikvinnen, behoorende. De kop is breed"
breed,
der ,dbdolllinalu,
plat en ongefchubd;
ongeCchubd; aan den bek zitten draadvormige baardvezels nis
als
voelers, in het kieuwenvlies zijn 4 14
J 4 frralen,
firalen, en het voorfre
voorfle
beentje der borstvinnen, of de eerfre
eerfie firaal der rugvin, is doornachtig
fierk en hartvormig, en met haar
en van achter getand. De zwemblaas is frerk
zamenfieICe1, aan den
bovenfie gedeelte, aan een bijzonder beenachtig zamenllelfeI,
bovenlle
eerfien wervel vastgehecht. De maag is een vleeschachtige zak: de darmen zijn lang, breed, en zonder blinden.darm.
blinden-darm. Men heeft van dezen
visch meer dan ecne
eene foort, wanrvan
waarvan wij :tHeen
alleen de EuroPifche ofgemeene
(Silurus gImlis.
(Si/urus
g/mlis. L.) hier opnoemen. Deze visch heeft eene rugvilJ
rugvÎll
\V3:tn'an de bovenne de langae
langtle zijn. Hij wordt
en 6 baardvezels , W3:m':Jn
EtJropa, Azië en Afrika. !\fen
gevangen in de groote rivieren van Europa,
M'en
/leur
zeldzaam, in zee. Hij is naast den fleur
vindt hem ook, doch zeer zeldzamn,
(aeipcn(cr
(acipcll(i:r /lur;/))
fltlriu) ollze
onze groot:1c rivierviseh.
riviervisch. Men vindt cr
er zelfs in
Îll
den
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den DOl1tJlI
D011au van zes tot acht
ncht voet lang, en ter zwaarte van 300
300 pond;
ook hiet te lande, nu en dan, zdfs in de botiten
bogten der !laar/emmerflaarlemmer..
tHeer.
meer. DLOCH
BLOCH verhaalt, dat men er in 1761 een in den ader gevankaakbeenderel:
gen heeft, die meer dan 700 pond zwaar was. De kaakbeenderen
viseh, van welke het onderae
cen weinig vooruicfleekt,
van dezen visch,
onderfie een
vooruirlleekt,
zijn v'ln
V'ln een groOt getal
geml kleine achterwaarts gebogene tandjes voor.
zien; ook ziet men in den bek, waarvan de opening zeer groot is,
i,~,
vier lange beenderen, insgelijks mct
met tandjes gewapend. Op zijde van
de onderlip ziet men een klein verlengd kuiltje; de neusgaten zijn
Zijll
lang, en zijne oogen klein. Hij heeft een en ronden en groenachtlgen
zwarten rug; de buik is ligt groen van kleur, en het geheele Iigchaalu
zwanen
Iigchaam
is dik en lang, en als
ols hct
het ware met onregelmatige zwarte vlekjes be-bezaaid. De vinnen zijn ge~lachtig,
ge~lachtig. met bla:lllwachtige randen voorzien. De borstvinnen hebben ecne.lange
eene,lange en !lerk
fierk getande naald, en
de fiaartvin
llaartvin is rond.
Daar zijne vinnen kort zijn en
cn zijn ligchaam zwanr
zw:tnr is, kan hij zich
met zwemlIlen
zwemmen van zijne prooi geen' meester maken. Hij houde
zich bepaaldelijk, vooral bij dag, in gaten, onder fieenen en wortels
van boomen op. Zijn ligchaam,
Iigchaam, van ecne
eelle donkere kleur, en altijd
met Oijk
Dijk bedekt,
bedekt. verfchrikt
vcrrchrikt de andere visfchen niet; zijne lange
baarddraden , met welke hij fpeelt, worden door hun voor wormen
aangezien;; zij naderen dns
aangezien
dus zonder vrees en worden gemnkkelijk
gemakkelijk
mist ook op kuit, die hij des nachts langs
door hem gevangen. Hij anst
de oevers gaat zoeken; ook op cioode
doode viervoetige
viervoctige dieren
dicrcn of vogels,
vogels ~
die het toeval bij he:n brengt. Men verhanlt
verhaalt zelfs, dat men kinderen
in zijne maag gcvondcn
gevonden heefe.
heeft. Hij vermcnigvuldigt
vermenigvuldigt niet !lerk,
fierk, en
neemt langzamn
Jleemt
langzaam in grootte toe. Oudere en zelfs nieuwere nat:turkull_
nataurkundigen hebben· beweerd, dat
d:tt het m3ll11etje
mannetje aan het wijfje blijft vastgehecht,
becht. en dat men ze altiJd
altUd te zamen
zal11en aalJtreft.
aalltr~ft. Zijn vleesch is wit,
wit ~
vet, zoet van fmaak en zeer moeijelijk
moeUelijk,, om tC
te verteren. Waar men
den Meervol
Meerval in overvloed aantreft,
aantreft. wordt hij ge7.0ucen
gezouten en gedroogd
verzonden. Men gebruikt het vel gedroogd zijnde, en van de zwemZWemblaas wordt ook vischlUm gemnakt.
gel11:lakt.
MEGAERA. Eene der fchrikgodinnen, dochter van den Nacht
Nocht en
den Acheron.
MEGARA. (met eene lange
InlJge (1)
a) De dochter van
vall den T/leóflallT/reunt1l1_
[den koning KREON,
[elzen
KREON. die haar aan
Mn HER1WI.F.S
HERKULES ter vrouwe gaf ter
tcr beloo,JÏng
fch:ming,
looiling voor dcszelfs
deszelfs dienst, hem in het ontheffen eener fchatting,
ri!ilentIS betalen mocsten
welke de Theóanm
Tltehanm aan den koning van Orc.1
Orc'tf}lilentJS
moesten ,~
bewezen. Volgens het algemeen verhaal zou HERIWLES,
HE.RIWLES, door JUNO
JUNO tot
MEGARA met hare kinderen hc~,bcn
he~lbell omgebragt :
razernij vervoerd •, Mf.GARA
echrcr, huwde zij aan IOLAiis,
volgens anderen, echter,
IOLAiis. den vriend van HER·
KULES.
MEGARA. (met ecne
eene korte 0)
a) Eene fcad van Ac/lflje
Adrtljl! CUSrChCll
tusfchcn
Athene en K01"ÎlJtlre.
fcond eerst
cerst onder koningen, werd vervalKoril4tlre. Zij ftond
vervolg~s cene vrije republiek, doch naderhand van
gens
vall Athene afhankelijk.
Uit
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UIt deze Ctnd was EUCLIDES afkomsrig, de leerling van SOKRATES,
waarom deszelfs volgelingcn flfegarici werden genoemd.
MEI. (In het LatiJn Majus.) De vijf<le maand van het janr, volgens
fom mig en aldus geheeten, omdat .lij dOc;Jf ROMULUS Mil de MfJjores
(de voorvaderen) zou toegewijd geweest zijn; doch anderen meencn,
dat dit door hem aan fllfJja, de moeder van MmCURIl!S, gefchied is,
op grond, dat ROi\IULUS
ROMULUS bevolen had, om op eenen der dagen dezer
maand aan deze godin plegtige offers toe te brengen. Bij ons wordt
deze maand, niet on eigenaardig , ook Bloeimtland gClloemd, omdat
de meeste gewasfen in dezelve hUllnc bloemQn omwikkelen, en de
gcheele Natuur als dan, in den bloei der gewas[:!lI, alle hare bekoorlUkheden voor het oog ten toon fpreidt.
MEIN (De) of lJfain. Eene grootc rivier in Dtlits"h/fmr!, welke op den Fichtelherg in Ba(ireutlt, uit twee brollnen, de witte
en "oode Meill ,Ontrprillgt. Na dat beiden zich, bij het flot StcillflOUS, onder Cullllbacn, hebben vereenigd, neemt zij harcn gekrom.
den loop door geheel Frankeu/fJlId, ontvangt onderrcheidene rivieren,
cn valt boven Melltz in den Rijn. Beneden BfJlIJberg, waar zich
de Regl/Uz met haar vereenigt, wordt zij voor vrij groote fehepcn
bevaarbaar.
MEINERS. (CHRISTOPH) Een zeet bekend Duicsch letterkundige, en Hoogleeraar aan de univediteit te G&/tillgen, waar hij on~
ophoudelijk aan den bloei der Georgia /lugusta arbeidde. Hij heefe
zich door verfchcidene fchrifcen docn kennen, onder anderen door
zijne Brieft tiher die Schweitz; HistfJria doctril1fJe de Deo vero; Alge.
1/teÏTle kritifclze Gefchic1ztc der Religio/Jen (Ht1I;Ol'er IS06, 2 deel en
8°);
8 0 ) ; Gefclzichte des Urfp/"ungs,
Urfp/"ul1gs, FortgalIgs
For/gallgs tmd Pètfalls der tf/ls[en.
fchoften in Griechmland (Lemgo I7S J. Z deelen So), van welk laadle

werk eene Franfche vertaling hem het Iidmaatfchap van het Nationaal
inllicuut bezorgde, en eindelijk door zijn laatt1e belangrijk werk:
Untelfuchungen fiber die Perft/ziede/lheit de,. Mm[chennatur bI Af;en
fmd dm Sf/d/lindern,
Sudliindern, hetwelk eerst na zijnen dood te Tiihillgen in 2

deelen in SC? in het licht verfcheen. Hij fiierf den St1ell vall Bloeim.
I8ro in het 64f1:e jaar zijns ollderdoms.
lVIEISZEN. Voorheen een markgraaffchap in Opper-Sokfe thans
eene provincie of kreits van het koningrijk Sok[e, die echter flechts
een gedeelte van dat markgraaffchr.p uhmaakt; een matig vruchb:Jaf
welbebouwd land, hetgeen inzonderheid veel !mren en wijn oplevert.
Ook vindt men er zeer goede weilanden; voortreffelijke bergwerken
cn uitmuntende fabrijken, ten aanzien van welke laatlle het onder
de eerf1:e landen van Duitschlal/d behoort. De hoofdf1:ad van gelij.
ken naam ligt aan de Elhe, in eene bekoorlUke landf1:reek, en tele
4000 inwoners. Het flot, den AlbrechtsbtJrg genoemd, ligt op eenen
berg; en feden 1710 bevindt zich hier de beroemde porcelein-fabrijk,
welke de t1~d tOt eene verzamelplaats van fcheidkllndigen, kunsle.
naars en fehilders maakt; gelijk ook hier van de akademie te Dres.
dm

5tO
SlO

MEI VEL D. -

MEK K A.

tien,
r7~3 gellicht,
aftrek
den, in 1,63
gcfiicht, eene hoofdtak gevestigd is. Offchoon de 11ft
rek
van porcelein is verminderd, houdt deze fabrijk
f:lbrijk echter nog 700 men·
menf~hen aan
a:1I1 den gang, en heeft hare fiapelpla:1ts
f1:apelplants te Dresden. Onder
fehen
ooie de domkerk met
de merkwaardigheden van lIfeisze1J
flleisull behooren ook
haren hoogcn
hoogen van boven doorluchcigen
doorlllchtigen toren, waarin
wnarin zich de kapel
der Sakfifche
Sakfi[che vorsten bevindt, benevens de begrnafplaatCen
begraafplamfel1 van de
nnkomelingen van FREDERII{
dm /l"i/dbnren,
FREDERIK den
fl1'i/dboren, tot op 1539. Op den
Afm fiaat
berg .dim
f1:aat de koninklijke landfchool, het atheneum genoemd.
E/be ligt eene brug, die op last van DAVOUST in 1813 werd
Over de ElfJe
weggenomen, doch naderhand wederom geheel herfield
herf1:eld is.
MEIVELD. (Zie: LANDDAGEN.)
(cad ligt in de
MEKKA. Deze beroemde, volkrijke en fr:;aije
fr:mije ftad
Arabifche
ArabiCche provincie lIedfcllas,
lJedfclzas, twee dagreizen van den Arabifchell
ArabiCchen
zeeboezem, en is eene ftapelplaats van koopmans-goederen
koopm:ms-goederen voor Sj·
Sjrië,
di!, Egypte en Italië.
IloM. Zij wordt jaarlijks door vele karavanen van
lcooplieden en bedevaartgangers
lwoplieden
bedevnurq;angers bezocht, en is de geboorteplaats
van lVlilHonIETlI,
MilHonlETlI, wiens aanhangers verpligt zijn , om ten minfte
eenmaal in hun leven d~ze
deze ftad
Had te bezoeken, of een ander in hunne
plaats derwaarts te zenden. In 1I1ek/~a
fllek/~o bevindt zich de heilige Kaba,
een oud Arabisch gebouw, waarvan MAllo~leTII
MAIlO~1ETII voorgaf, dat het door
ADAM aangelegd, door den zondvloed verwoest, en door ABRAHAM
en ISMAëL
IS~lAëL wedcr
weder herfceld
herfreld was.
was, ten einde hierin de eenige
cenige God der
geloovigen zoude worden aangebeden.
aa:lgebeden. In dit
die gebouw is een zwarte
met zilver ingelegde fLeen gemetfeld, die bij de IIeidenfche
Heidenfche ./lrabie.
Arabieren, eertijds, een voorwerp van afgoderij was, en waarvan de MaMa.
]lOmethanen vertellen, dat hij door den engel GABRIEL,
]lomethanen
GABRrEL, bij het bOll.
bou.
wen van dezen tempel, aan ABRAHAM werd overgebragt , en in het
hee
eerst fneeuw
fneeu\V wit geweest zij; doch door de menigvuldige tranen,
die hij over de zonden der menfchen frome,
frame, is zwart geworden.
De prophee~ mankee
111a~kte hem tot een'
eCIl' /{eb/a, dat is tot een
eell voorwerp,
waamaar het aangezigt, gedurende het gebed moet gekeerd zijn; terwijl
waarnaar
v~el eelbied aanraken en kusfen.
kusn~n.
de bedevamg:111gers
bedevaartgnngers dellzelven
denzelven met nel
Bij de Kabo
Kaba is eene bron, welke men voorgeefr dezelfde te zijn,
die God aan HAGilR
HAGAIl. verwonde, toell
toen ha3r
haar zoon ISlllilëL
ISi\IAëL dorste. De
deur van het geboll\v,
gebomv, die geheel van zilver en van eene manshoog.
manshoogte boven den grond doch zonder trappen is, zoodnt
zood:Jt men er bij moet
klimmen, wordt jaarlijks flechcs
neches tweemaal geopend, en ieder jaar
van buiten met een nieuw zwart zijden kleed
kl~ed omhangen, waarop
fpreuken
fprelllcen uit den koran met goud geborduurd zijn. Dit kleed komt
jaarlijks als een gefchenk des groot-fultans
groot-Cultans uit Cairo. Die geene Ma
Ma-..
homethanen zijn mogen 1I1ekka
afTcand van 9 mijlen
Jllekka Ilechts
t1echts op eenen atTtand
naderen. De Had met haar gebied Haat onder eellen
eenen vorst, die een
afftammeling
afTtammeling van lVIilHo~IETH,
lVIilHO~IETH, en de Sherifvan
Sherifv:lnl1:lekko
JJIckka genoemd wordt.
De fult3n
fult2n voert den titel van beCchermheer der heilige Heden, 1I1ckka
fl1e!.:ka
en Medina; ftelt den Shcrif
dCR
Sherif aan,
a:lI1, die echter uit het gellacht
geOacht van dea
propro·

MEKLENBURG. MELANCHOLIE.
SI ([
propneet moet genomen worden; zendt Kadi's of regters, cn folda..
propheet
ten derwaarrs,
derwaarcs, welke laatfte
laatfee met de Al'flbieren
Arabieren de bezetting uitmaken;
overige op het landsbeftuur
lanclsbefcunr weinig invloed.
doch dit heeft voor het ovcrige
MEKLENBURG. Voorhccn
Voorheen een groot-hertogdom in den Ne~
Netler-Sak/ifchen kreits, ten Oosten Mn
n:l11 Po1ltmerm,
P01ltmerm, ten ZlJiden
Z11iden aan
tler-Sak/ifchCIJ
de mark Bl'a1zdmburg,
Bra/zdmburg, ten Westen a.'ln
ll.'ln Ltlnenburg,
Ltmeuburg, Lrlt/Cl1bllrg,
Lrltlenburg, en
Lubek, en ten Noorden aan de Oostzee grenzende. Het bevat op
274 V.
v. m. 350,000
35°,°00 inwoners; heeft geene bergen, maar vele meeren
~74
en bosfchen, en in fommige fireken ook vele zandgronden; doch
over hct
het gcheel
geheel is hct
het vrnchtba.'lr,
vruchtbaar, cn
en inzonderhcid
inzonderheid voor den koren
en vceteclt
veeteelt zeer gefchikt. Het land is thans in
bouw, de bijen.. Cll
twce
Jlleklmbul-g-Sclzwerin en Jlifeklmburg
twee groot-hcrtogdommen
groot-hertogdommen 1I1ekletlbu/-g-Sclzwerin
JIIlek/elllmrg Stre~
Slrebeider vorsten verkregen in 18 I 5 den titel vlln
van
IJtz verdeeld: bcider
I4da
groot-hertog, en bekleeden in de verbonds-vergadering de I4de
heerfchende kcrk
kerk is de Evangelisch LtJthe.Jche.
Luthc,tèhe. Te Ros~
Rosplaats. De hcerfchende
aamnerkelijke vrijhcden
vrijheden bczit,
bezit, is eenc
eene gemecnfchappc_
gemeenfchappc_
tok, welke ilad aanmerkclijke
lijke nniverfitcit.
l1niverfiteit. Dc
De lijfcigcnfchap
Iijfcigenfchap blijft in lJ1ek/enburg
Jl1ek/ellbtJrg nog voorduren.
MELA. (PO~iPONIUS)
(PO~jPONIUS) Was, volgens
volgcns zijne cigcnc
eigene opgave, te Tingen/era
gcboren, cn
MARCUS
gentera in Spanje geboren,
en wordt voor dcn
den zoon van MARCU'
gehouden. Hij leefdc
leefde ondcr
onder keizer
SENECA gchouden.
kcizer CL~UDIUS,
CLAUDIUS, 41 jaar na
onzc
tijdrckcning, en fchijm onder
onze tijdrekening,
ondcr NERO, welligt een
eenen
en geweldigen
dood, gellorvcn
gCllorven te zijn. Wij bez
bezitten
itten van hem eene uitmuntende,
korte en duidelijke aardrijksbefchrijving,
aardrijksbcfchrijving, onder dcn
den titel van: De
Situ
IJl, door GRONOVlUS
Sittl orbis Libb. 111,
GRONOVIUS uitgegeven, Lei/den '722.
1722.
MELANCHOLIE. Eene ziekte der ziel, welke daarin gelegen
is, dat een
cen zeker bep
bcp aald, treurig
rreurig denkbeeld t'ss menfchen geest zoo ge.
Cll al overmeestert,
overmeestcrt, dat de geil
geheele
eele wereld.
wereld, langzamerhand, voor
heel en
hem verdwijnt, en de overige vermogens
vermogcns der ziel in derzeh'cr
derzelver verrigtingen gelloord worden.
wordcn. IIet
IIct gevoel,
gcvoel, als dat vermogen, waardoor de ziel
llaren eigenen.
eigenen, inwendigen,
inwendigcn, aangenamen of onaangenamen toefiand
toeJland
llarcn
kan bezelfen,
bezeffcn, wordt, door de bijzondere !lerkte
fierkte der inwendig~
inwendige
gewaarwordingen, in zijne ruSt
rust en regelmmige
rcgelmatige verhouding omtrent
de overige
ovcrige ziel svcrmogens
svermogens dermate gelloord
geil oord , dat zijne werkzaamwerkzaam~
beid op deze de overhand verkrijgt. Het tot hartstogt geklommen
gevoel is aangenaam of onaangenaam. De treurige aandoeningen
oefenen
oefcnen een verzwakkend,
verzwakkcnd, ja zelfs een verlammend
vcrlammend vermogen op
de ziel; en
cn klimmcn
klimmen dcze
dezc tot zulk eene hoogte, dat het verfiand
vcrfiand
nict meer meester is, dan verandert deze toelland in droefgeeshaar niet
tigheid of zwam'moedig/leid.
zWl1tl1·mccdiglzeid. Nog echter, behoudt de kranke de
vrijheid van zich bewust te zijn, en weet en kent zijnen toelland ;
maar gaat ook deze vrijheid verloren, en wordt zijn
zjjn toefiand
toelland aanaan~
houdend, dan is het 1I1elancholie,
Melancholie, waaronder men ook dikwijls zwaar,
moedigheid
moedighcid verfiaat. De Melancholieke heefe
heeft de
dc geheele
gcheele wereld
verlorcn; hij leeft alleen in zich zelven , draait in den
buiten zich verloren;
kring van een bepaald denkbeeld rond, en kan zich uit denzelven
niet losrukken.
co ledig,
losrukkcn. Daar te boven is alles voor hem duister eo
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en aechts één denkbeeld, dat van zijn eeuwig,
grenzenloos ongeluk,
ecnwig, grcnzenloos
necme
knaage aan zijn binnenlle
binncnlle en wordt door
neemt zijne gehecle ziel in, knaagt
Vcle van deze kranken
krankcn houden jaren lang
ieder toeval verlevendigd.
verlcvcndigd. Vele
een hardnekkig en fomber
fombel' fiilzwijgen,
llilzwijgen, hetwelk flechts door tranen,
door enkelde uitroepingen, wordt afgebroken;
afgcbroken; andere behouden een
eenigzills vrij gebruik hunner overige zielsvermogens, en fommige
worden dermate door de oorzaak hunner Melancholie gefchokt, dat
zij zich geheel in hunne gedachten
gcdach ten verliezen, de ziel zich alleen tot
hetzelfde enkelde denkbeeld bepaalt, en dit werktuigelijk onophou~
deIijk
terug roept.
<lelijk weder eemg
Men heeft ver[cheidene
verCcheidene foorten van Melancholie ~ welker onder~
fcheid meestal in derzelver oorzaken gegrond is. Eene ongelukkige
ol1geluklcige
vcrliefde b. v.,
~., die, zonder
zondcr
liefde is er dikwijls de bron van. De verliefde
hoop van ooit zijne geliefde te zullen bezitten, bemint,
bemine, en nog
meer hij, aan wien men
mcn haar otHroofde,
omroofde, bevindt zich in de onge~
lukkiglle
Il1kkiglle gemoedsgelleldheid.
gemoedsgefieldheid. Het verfchrikkelijklle
verCchrikkelijklle is voor hem, die
hierbij eene ware en zuivere liefde gevoelde, wanneer hij het eenig
voorwerp, hetwelk zijne geheele
gehccle ziel vervulde, het ideaal, waaraan
zijn hart met een eindeloos verlangen gehecht was, van hem ziet
zict af4
af~
gefcheurd, en aan lage bedoelingen opgeofferd: een toell:tnd,
toefi:tnd, waar~
onder menig een heeft moeten bezwijken. Eene andere foort
fooft
van Melancholie is de godsdienstige, waarbij de kranke valfche be.
paalde begrippen heeft van godsdienst, God, eeuwigheid enz. Ve[oort verbeelden zich, van God tot bijzondere werkwerk.
len van deze foort
tuigen te zijn uitverkozen; anderen twijfelen
twij felen aan zijne genade en
hunne zaligheid, vteezen
vreezen voor zij ne fl:l'af,
Ilraf, en kunnen zelfs, in deze
vertwijfeling, de handen aan hun eigen leven flaan. Eindelijk
is er nog eene zoogenoemde onge(ladige Melancholie, waarbij de
kranken de menfchen ontvlieden, eenzame, meestal treurige, plaatfen bezoeken, des nachts ttls[chen
rond~
tusfchen de graven van afgellorvenen
afgefiorvenen rond.
d,>olen,
d.Jolen, zonder, dat zij bij dit alles zich van een bepaald oogmerk
bewust zij 11.
n.
Het beloop dezer ongelukkige ziekte is verfchilIend:
verfchiJlend: dikwijls duurt
zij een half j:rnr,
janr, veeltijds eene reeks van jaren. Somtijds 11ijt
flijt zij van zelve, of wordt door de kunst geheeld; doch ook dikwijls ontaard zij in
Ï11
andere foorten van krankzinnigheid, of in ligchamelijke
Iigchamelijke ziekten,
ziektcn, als: het
water in de borst, longtering, het water in de herfens, beroerte enz.
Zelden zullen
befillettezuilen zoodanige zieken aan de jicht lijden, of door be(inettelijke
Iijke ziekten worden aangetast. Onder de aanleidende oorzaken tot de
Melancholie heeft men meermanl verfcheidene Iigchaams.kwalen ge.
teld, en haar inzonderheid toegefchreven aan den overvloed eener
zwarte gal in de maag, en derzelver overgang in het bloed, van
waar dan ook de oude geneesheeren haar zWarte
zwarte galzuc/lt
gtJlzTlc/tt noemden.
hee algemeen, echter, kan men als afgelegene oorzaken van
Over het
deze ziekte verfchcide!1e
verCchcidene lischamelijke
li;chamelijkc Ql1gelleldheden
ongcfl:eldhedcn befchouwen,
beCchouwen,
bet bloed
welke uit verzwakking van het zelluwgellel,
zelluwgcllel, aandrang
aandl':lug van het
naar
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Nar bet hart, overvloed aan dik bloed enz. voortfpruiten.
voortCpruiten. Aan toazooclanige kranken kan de gevolgen zijner daden, regterlijk ,• niet wor.
hi.i kan dus ook aan geene firaffen onder\Yor.
onderwor.
den toegerekend,
toegerekend. en hij
pen worden. Somtijds ecluer
echter is het zeer moeijelijk, het juiste ge.
zigtpullt te treffen, waar uit men zijne daden moet beoordeelen,
:zigtpullt
beoordeelen.
vermits hij dikwijls, zoo het fchijm, verllandig
verfiandig fpreekt, ja zelf. met
mee
overleg handelt, en echter, ten aanzien van zijn bepa31d
bepaald denkbeeld.
rede, en de vrijheid van zich bewust te zijn,
de heerfchappij der rede.
verloren heeft.
MELANCHTHON, eigenlijk SWARZERD (PHILIP) de beroemberoem.
de mede-arbeider van LUTIIER
LUTHER in het werk der Hervorming, werd te
BreI/en in den Pallz
PIIII: geboren. In zijne jeugd genoot hij het onderwijs
onderwÎjs
van den geleerden REUCHLIN,
RWCHLIN, die, reeds vroegtijdig uicllekende
uitf1:ekende be..
kwaamheden, inzonderheid eene grondige kennis der oude talen.
talen, in
Jlem ontdekt hebbende,
hebbende~ hem het Hoogleel'aarsambt
Hoogleeraarsambt in de Griekfche taal
aan
lIan de Hooge fchool te Wilfenberg
Wittenberg bezorgde, nadat hij vooraf reed~
te TlIóingen
Tt/bingen met vele goedkeuring
goedkeurillg openbare voorlezingen over oude
(chrijvers gehouden had. Hij kwam in 1518,
IS 18, nog flechts
{chrijvers
Oechts 2~II jaar oud,
te Wiltenberg,
Willenberg , waar hij de Hooge fchool wegens de ondernemingen
van LUTHER
LUTHER. in volle beweging vond. Voor eenen man, die zijnen
geest door de werken der ouden gevormd en met uitgebreide kundigheden verrijkt had
had.J kon de keuze van partij niet twijfelachtig zijn.
I-lij floot
l-lij
Ooot de naauw!l:e
naauwf1:e vriendfchap met LUTHER, met wien hij niee
Alleen
alleen alle de onaangenaamheden van het Hervormings-werk
Hervormiugs-werk deelde,
deelde.
maar dien hij ook door zijne geleerdheid onder!l:eunde.
onderf1:eunde. Inderdaad, de
laat!l:e
laatf1:e behoefde dikwijls, uithoofde zijner driftige en oploopende ge.
aardheid, een
en minzamen geleider en gematigden raadgever, en ME..
eenen
LANCTfION was beide in den hoog!l:en
LANCTHON
hoogf1:en grand.
graad. Wanneer er derhalve iet.
van belang moest ondernomen, en de Katholijke partij door middel
van eenen geleerden voord
voordragt
ragt moest wederlegd worden, werd hij ge.
woonlijk ter uitvoering van dit werk be!l:emd;
bef1:emd; en dit W:lS
wns ook de reden, waarom men hem het oplleHen
den.
opf1:ellen der Augsburg(che confesfie op.
droeg. Dan, daar hij naderhand over de aanhangers der Zwitferfche
hervormers, ZWINGLIUS en ChLVINUS
CALVINUS gematigder oordeelde, en de.
zen zelfs in de leer van het avondmaal fcheen te naderen, zoo verlaatf1:e zijn aanzien bij de LutherCche
LUtberfche partij,
partiJ, die hem
loor hij ten laat!l:e
van geheime ver!l:andhouding
verf1:andhouding met de Calvinisten befchllidigde.
befchuldigde.
Als akademiscn
IIlgemeene goed.
akademisch leeraar verwierf MELhNCHTHON
MELANCHTHON algemeene
keuring, en konde zich fieeds op eene niet minder talrijke verga.
vergadering van toehoorders beroemen, dan GELLERT in later tijd, die
mogelijk in verrcheidene
verfcheidene opzigten met hem k:m
kan vergeleken worden.
Voor het overige waardeerde men zijne verdiensten niet alleen in de
oude talen, maar ook in de gefchiedkundige wetenîchappen,
weteni'chappen, welke toelt
toen
irl diep verval waren. Zijne fchriften maken een groot getal uit,
id
uit.
en :nen verwondert zich te regt
regt,t hoe een man.
man, zoo diep en Uft.
lIoudend in de geloofsgefchillen van dien tijd gewikkl'ld.
gewikk('ld J nog tijd
rijd
ALGEMEEN WOOltDItNB.
WOOltDENB. VI.
Kk
lieert
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heeft kunnen
knnnen vinden tor
tot derzelver vervaardiging. Hij fiierf den 19
J9
van Grasm.
GraslU. 1560,
1560 t in den ouderdom van ruim 63 jaar,
jaar t en Dui/se!:~
Duitsen..
lanri
land verloor in hem eenen man, die den befiisfendfien
beflisfendllen en weldadignen invloed op zijne eeuw gehad, en '1f>0J'
llaat eene
cene menigte
!len
"~Of den !laat
geleerde mannen gevormd heefr.
heeft.
MELANDERHIELM. (DANIEL) Deze beroemde Zweedfche
wiskundige zag in Slagtm. 1726
17:26 het eerfie
eerlle daglicht. Aan de hooge
fchool
fc11001 te Vpftila
Upftila niet alleen eene bijzondere zucht,
zucht J maar ook een
ongemeen gefchikt talent, voor de wiskundige werenfchappen aan den
dag leggende, werd hij door den toenmaligelI
toenma/igell Hoogleeraar in dezelve,
KI.INGENSTIERNA,
Kl.INGENSTIERNA, ter harer beoefening krachtdadig aangemoedigd,
en bragt het, onder diens leiding, daarin tot zulk eene hoogte, dat
hij in zijn 2611e
~611e jaar reeds eene verhandeling leverde, welke meer
naar het werk van een geleerd meester,
n:lar
meesrer, dan van eenen aankomenden
leerling geleek. .In dien tijd nog l\visrende
twistende over de waarheid en ge.
noegzaamheid der Ncwlolliaan{che
Newtoniaon{che Fluxie-, of der Leihni/ziaan[ehe
Leibnitziaan[ene
Differentiaal-rekening, gaf hij/in
Differentioal-rekening,
hij<În 1752 zijne eerfie
eerlle akadcmifche ver.
verhandeling-,
veritate methodi F/uxitJ1Zum,
handelin~, rie
tie Nalura
Nott/ra et veritote
FluxÎIJl1l1m, in her
het licht,
licht J
waarin hij een meetkundig bewU3
wanrin
bewij:> voor de waarheid dezer rekening
aanvoerde, d,tt
d:!t veel beknopter en bondiger was, dan dat van den be.
beroemden MAc-r.AlJRIN.
MAC-LAlJRIN.
Zulk eene intrede
imrede in de geleerde wereld moest hem Ilntuurlijk
nntuurlijk fpoe.
fpoe_
dig eenell
eenen post naar verdiensten bezorgen. Hij werd in 1751
1757 tot
adjunct van den Hooghtcraar
Hoogleeraar in de fierrenkunde,
llerrenkunde, STRÖi\lER,
STRÖi\IER J en na
diens overlijden, in 1761, tot werkelijk Hoogleeraar in die weten.
wetel).
fchap benoemd. Kort n3
h~t aanvaarden v:m
val1 dien post, in 1762,
na het
gaf hij zijne merkwaardige verhandeling uit, waarin hij zich als een
diepdenkend uitlegger van NEWTONS
NEWTol\:s fchriften vertoonde,
vertoonde. en welke ten
titel heeft: IsAhcl
IsAltCI NEWTONI Troela/us
Troetatus de fJtIOdrotura
fJtllldro/ura Curl'al'um
CurJ1t1rum,J
in u[um
u[UIn Jludio[ae
iIIus/ra/us,
fltltlio[ae juventtltis
juventtllis 1I1athematieis
11Iathematieis expliea/ionihtls
explieationibtls iIIustratus,
IZ DANIEL~
DANIELlt MELANDRO,
MELltNDRO, Astrol1omiae
Astrol1om;ae profes[ore Vp[olae.
Up[a/ae. Dit !luk,
lluk,
door de voornaamfie
voornaamlle wiskundigen van dien tijd, inzonderheid door
Eur.ER
EUJ.ER en D'ALEMIlERT,
D'Al.EMCERT, met de hoogfie
hooglle goedkeuring ontvangen wor
wor-..
de1lde,
theoriae Lunaris
dende, fchreef hij in 1769. zijne Lineammta
Lineolnmta tneoriae
LUl1oris,, waar.
waarvan hij het handfchrift
h:mdfchrift :zm
22D zijnen vriend en korrespondent, PAUL
FRISI, te 1I1i!aal1
lV/i/oan,, zond, welke geleerde meetkundige bet te Parm"
Parma
liet drukken, onder den titel van: DANIELls
DANIELIS MELANDRI cl
ct P"ULI
PAULI
FRISI altel'ius
ad a/tet"lIln
altel'Ïtls od
alte,"utn de tlzeoria
theoria lutlo!!
IUl10e eD11lmenlarii,
eommel1tarii, en er eene
:lfzonderlijke
Suppulandis 1IIo/uum
mo/uum
afzonderlijke verhandeling van zich zelven , de Suppu/andis
aequo/jonibm, bijvoegd~.
bijvoegdC'. Er waren in dien tijd naauwelunarium aefJualionilms,
Iijks 6 wiskundigen in geheel Europa, die het durfden ondernemen,
lijks
om over zulk een onderwerp,
MELANDERHIELl\I
onderwerp. te fchrUven; terwijl lVIELANDERHIEl.l\I
reeds 9 jaar te voren (in ]760)
J760) zijne aanmerkingen op de theorie der
maan van D'ALE~IBERT, in het 22fie
Vlm de gedenl,fchriften
22Cle deel v:m
gedenkfchriften der
akademie, had in het licht gegeven.
Zweedfche akademie.
Behalye
BehalTe deze, zijn er een groot aantal kleinere fiukkeu
llukkeD uit zijne
pen
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pen gevloeid, die van
v:tn tijd tot tijd in de akademifche febriften
fchrifcen van
Upfa/{c!Je en Siener
Sie/1cr gcnootfch~p
genootfcb~p van
v:tn kunsten en wetenfchappen
het Upfof{chc
Oechts met de opga.
zijn geplaatst geworden; doch wij moeten ons {]echts
ve der voormamllen
voornaamflen vergenoegen, welke in de verhandelingen der
Stokholmrche
Stokholmfche Akademie der wetenfchappen te vinden zijn. Dus toetst
hij in het 33fte deel van het j~ar
jaar 1771 de vraag : " over de
" meerdere of mindere duurzaamheid der zigtbare wereld, met behoud
IJl het 4de
" der krachten,
krachten J daaraan bij den aanvang medegedeeld." In
deel der nieuwe Zweedfche verhandelingen
verÎJandelingen onderzoekt hij den ui.
terlijken vorm der kanonnen, op eene wiskun!lige wijze, en eindecelle
lijk [Oetst
toetst hij, in het 6de deel der nieuwere verh:u;delingen, eene
differemiale
en zeer zamengcflcIden
zal11enge!leldeJl vorm, welke
diffcrcntiale vergelijking V;1O
V,1\1 een
cenen
de aandacht en overweging der bero:::mdlle
berocmdfle mannen in dat vak heeft
g:iande
gaande gehouden.
In 1779
Ilerrenkundig leerboek
leerhoek uit, hetwelk in ZlI'u·
Zwce.
1719 gaf hij een !lerrenkundig
dm nog ontbrak, en tc
te Stokholm,
Stoklzofm, Upfol
Upfal en Alo, in !22 deel en uit.
kwam,
kW~l11, onder den titel van:
v~n: ConfPcctus
COII!pectus prae!ectiol1U11l
proe/eefiol1um Academicarum
Aeadcmicnrum,•
continem
allc/ore DANlëLE
DANIELE l\1ELANDERHIELM
l\TELANDERHIELM
continms [I/lldamenta
flmdolllenta /lstrollomiae,
Astrollomioc, oue/ore
Astron. Prnf. Reg. Uprol
Upfal enz. Dit werk werd niet alleen in Zwaden, maar ook buiten 's lands, met zulk eene graagte ontvangen.
ontvangen,
dat het zelfs te 1l1ilmm
1I1ilaC11 bij het kollegie del/a
del/o Brem tOt
tot eenen grondOag der openbare lesfen
{lag
Iesfen diende; en de aftrek daarvan was zoo groot.
grOOt,
dal het binnen weinige jaren voor geen geld te bekomen
be!wmen was, zoodat
MëLANDERHlE.LM,
MELANDERHI~LM, op verzoek der Zweedfche almdemie,
akademie, in 1795, er
cr
ZweedCche taal, in !l2 groote S()
8()
eenen tweeden druk, en wel in de Zweedfche
deelen van uitgaf; doch ook deze druk, die 45°
4- 50 dukaten beliep, en
de akademie voor hare rekening had genomen, was in .2 jaar weder
geheel uitverkocht.
l\'IELANDERHfELM
MELANDERUIELM legde,in
legde,. in eenen fukkelenden
flIkkeIenden ouderdom van 70 jaar,
VUil titel en jaarwedde, zijnen post neder, ten
echter met behoud van
einde zich in afzondering geheel aan zijne geliefde wetenfchap
wetenCehap te
wijden, toen hij op !lerken
Ilerken aandrang zich genoopt zag, om den
geheimfchrijver bij de akademie der weten.
wetenopengevallen post van geheimCchrijver
fchappen te Stokltolm
Stokho/m te aanvaarden; hetwelk echter niet gerchiedde.
dan onder het hem vereerend beding, dat de jaarwedde, aan diefl
dielJ
post verknocht, onder twee jeugdige geleerden, van llitllekende
uitHekende
bekwaamheden, zou verdeeld worden. Niets meer ter harte nemende, dan de bevordering en
cn uitbreiding van eene der verhevenlle
verhevenne we.
tenCchappen, zag men hem, zelfs in zijnen hoogen oudprdom,
olld~rdom, eene
der belangrijklle
belangrijkflc ondernemingen, de Laplandfde
Lllp/ondfche graadmeting, tot
toe
Iland, en, onder zijn geleide, ten einde brengen. waardoor on.
!land,
ons
uitkomllen en verbeteringen, omtrent de ware gedaan4
gedaan~
thans nieuwe uitkomflel1
te der aarde, zijn opgeleverd.
Zoo vele verdiensten konden niet miskend of onbeloond blijven.
III verhief hem in 1773 tOt den adeHland,
adelfiand, bij
De koning GUSTAAF 111
welke gelegenheid hij, naar Zweedsch gebruik, zijnen n3:lm
naam MELANK kIi: 2
DERK
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)tELEAGER. MELISMATISCH.
in MELANDERHIELM veranderde, en fchonk hem 111 1780 eene
aanzienlijke vermeerdering van jnarwedde. Hierop werd hij in 1785
tot ridder van de Noordller-orde benoemd, en vervolgens met den
titel van kanfelarij-raad
kanfeJarij-raad vereerd. Sedert 1789 was hij weduwnaar, en
merf in het begin van 1810. Geene kinderen nalatende, werd de
Hooge fcllOOI te Up!al erfgename zijner aanzienlijk en uitgezoclKe
wis- en llerrenkundige boekerij, met een fonds, uit welks inkomsten
deze boekverzameling jaarlijks kan vermeerderd worden.
MELEAGER was de zoon v:m OENEUS, koning der AetolitrSf
en van ALTHAE,~. Zijne gefchiedenis behoort tot den heldentijd der Grieken, en is met fabelen doorweven. Bij zijne geboorte
zag de moeder de pnrken of Schikgodinnen bij het vuur zinen, de
toekomende lotgevallen van het kind voorzeggende, zoodat CLOTIIO
hetzelve gromheid van ziel, LACHE!I!
LACIIESIS Iigchaamsllerkte en ATROPOS
een leven voorfpelde, zoo lang als het lluk hont zoude duren, dat
in bet vuur lag, bij hetwelk zij zaten. Toen dus de Godinnen
vertrokken waren, nam ALTHAEA het hout en bewaarde het zorgvuldig. MELEAGER, volwasfen zijnde, woonde eerst den togt der ArCfJnfJuten bij: toen naderhand zijn vader in het offeren der eerlle·
Jingen DIANA vergeten had, en deze hierover verlloord de Cn/ytlonifcltt lanóeri.im
landeri.im door een groot wild zwijn liet verwoesten, bragt
zijn zoon een a211zienlijk getal der edellle jongelingen bijeen, om
dezen olltzagchelijken vijand te beflrijden. Onder deze firijders werden de beroemdlle mannen van dien tijd geteld, als CASTOR en
POLLUX , PIRlTuoiis, THESEUs,
THESEUS, }ASON, PELEUS, TELA~ION, ADRASTUS, NESTOR, LAëRTES en vele anderen, [en
ten gecnle van wel vijftig;
alsmede de fchoone ATALANTA, de dochter van IäsIUs, koning
van Arlrnóie.
Arlratlie. MELEAGER had het geluk, het zwijn te vellen, en fchonk
deszelfs kop aan ATAI.ANTA, die het dier de eerlle wond had toegetocgebragt. Hierover waren de anderen, vooral de broeders zijner moeder,
op MELEAGER dermate gebelgd, dat zij den buit aan de maagd wiJden
wilden ont..
roo\-en, hetwelk ten gevolge had, dat MELEAGER in gramfchap zijne
ooms ombragt. Op het vernemen van dit feit werd ALTH,~E.\ zoo
verltoord, dat zij in hare woede het noodlottige hout in het vuur
wierp, met welks ver1,randen MELEAGEll insgelijks omkwam. HOMERUS
RUS maakt echtcr van dit hout geen gelVag, en zegt alteen, dat AL.
TH AEA de goden bad, dat zij haren zoon mogten ftraffclI.
ftraffcn. Volgens
PAUSANIAS en ApOLLODORUS, omflond
oncflond er later, ten gevolge van het
gebeurde bij de jagt, eenen oorlog tusfchen de KUI-etCfJ en f{n!cóo[{a/cóoniers, waarin lVIELEAGER flJeuvelde. De groote jagt op het Calydo ..
nisc" zwiJn, en de roem van MELEAGER. is om flrijd door dichters
en beeldhouwers vereeuwigd geworden.
MELISMATISCH. Beteekent eigenlijk in de toonkunst hetgeen
tot ver(jerlng van het gezang behoort , en men ook inzonder.
heid onder manieren verllnat. in zoo ver een toon door eene ~an.
cenalu~ wending in meerdere kleinere of ûlellere verdeeld wordt.
die
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die te zamen de duurzaamheid van den hoofdtoon uitmaken. Het
1I1e/istnflliji:he
1I1elis1nflti/r;he gezang, waarbij !l, 3, en meerdere nooten op ééne
lettergreep gezongen worden, wordt tegen het Sylobiji:he,
Syltlbifl'he, waarbij
voor ieder lettergreep flechts eene noot genomei1
genomen wordt,
warde, overgeHeld.
overgelteld.
laacfie wordt
worde in recitativen
recitaeiven en koraalgezangen onvermengd geHet laatlle
bruikt;
bruila ; doch in aria's, kooren, metetten
mecetcen enz., komen beide foorten
onder een gemengd voor. Het 1I1e1is1JJ{~
1I1e1is/IJ~ beteekent zoowel eene uit
verfcheidenc nooten zamengefeelde
zamengeftelde figuur, als ook eene door vele
toonen loopende reeks van verfchilIende zoodanige figuren, waartoe
In den tekst flechts
die
flechcs eene enkele lettergreep voorhanden is. llij
Bij dit
laadèe,
la.1tli:e, hetwelk men aanhouding of uitrekking der fyllabe (Sylbentüh(Sylhendehnung) in DuitsenkllId
Duitst:hltmti noemt, heeft de zanger gelegenheid, om zieh
zich
voornamelijk door loopers , pasfages
pasf.1ges enz. te laten hooren. In eenen bijzonderen zin noemt men ook een Melismatisch
JlJelislnotis.h gezang eeil
eea zoo
danig, waarvan de wijs eenvoudig en gemakkelijk is, zoodat zij door
een ieder kan gezongen worden.
MELITOPOLITANEN. De fekte der DlIclzobor%m,
Dlichobor%'!n, welke men
meent, dat reeds uit de Sf
8fte
te eeuw afftmnt,
affe:nnt, en aldus genoemd wordt
naar den Melitopolifchen
Melicopolifchen kreits in Taurië, waar zij, ten getale van
1150
, 7 dorpen
oorpen aan den regter oever der :nIolJIoUSo mannelijke perfonen ,7
loscltnlJ (dat is melkrivier) bewonen. Deze zich van de Griekfche
lost:hno
kerk afzonderenäe
RIlsfen en Ko[akken
afzonderenüe RIlSfeIl
Ko!akken hebben geene priesters, en
bedienen zich van den doop noch van het
bet avondmaal;
a\'ondmaal; verwerpen den
EvangeU..
eed, het vasten en het teeken des kruifes ; leeren algemeene Evangeli
fche gelijkheid; gelooven aan geene heiligen, maar ftellen
ft ellen alleen een
hoogst wezen, waaraan zij hunne
huone gebeden, zonder behulp van gees.
lelijken,
nieuwj:mrsdag, pafchen, pink..
telijken, opdragen. Zij vieren alleen nieuwj:u:rsdag,
fteren en kerstijd
kemijd,, en komen ieder avond onder den blooten hemel
bij elkander, om door plegtig gezang God te verheerlijken. Daar
zij niee
niet alleen uitmuntende landlieden, maar ook goede burgers en
vreedzame menfchen zijn, zoo heeft
heefe keizer ALEXANDER,
ALEXANDER., bij een
merkwaardig bevelfchrift (ukafo),
(ukofe), hen in 1817 van zijne befcherJDing tegen alle vervolging verzekerd.
ME L K. Dit bekend vocht wordt bij de wijfjes der zoogdiereD
zoogdieren,,
door bijzondere werktuigen, borstklierelI
horslldicl'CII genoemd, afgefcheiden
afgefeheiden,t en
is het voedfel , hetwelk de Natuur voor derzelver jong~n be(lemd
bellemd
heefe. De Melk verfchilc
verfchilt niet alleen naar de verfchilIende natuur
van het dier, maar ook naar den ouderdom van het jong, den (laat
fiaac
van gezondheid of ziekte
ziekt~ -der moeder, het voedfel , hetwelk zij geoorzaken t warmte ell
eli
brui kt , de verfchilIende werking van andere oorzaken,
koude, beweging en mst, aandoeningen der ziel, vooral bij den
mensch; zelfs verfchilt
verfchilc de eerlle
eerfie en laatlle Melk, welke op eenen tijd
menseh;
gemolken wordt, eenigzins in de evenredigheid harer bellanddeelen.
water, he[\velk
hetwelk meer dan negen tiende deelen
Behalve wacer,
deel en der Melk
nitmaákt,
nitmaakt, be(laat
bellaat dezelve uit boter,
boter. kaas, eene foort van lijmfio(.
lijmIlof •
welke veel overeenkomst m~t de gis!
gist beefe, melklUiker
meIklUiker , en eenige
K k 3
7.0n.
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zouten in zeer geringe hoeveelheid. Het is zeer t\\'ijrelac!ltig,
t\\'ijfelae!ltig,
of verfche
verCehe Melk wel eenig
eellig vrij zuur bevat; fommigelI hebben er,
cr,
even als in andere vochten, welke uitgeloosd worden, een bijzollder
.zuur, melkzuur genoemd, in meen
zuur,
meenen
en te vinden, herge,n
hetgc~n andere in
verCche
Melk niet hebben kunnen
verfche lVIeIk
kUlmen ontdekken.
omdekken.
De botet is reeds geheel gevormd in de Melk aanwezig, en komt,
Haan In'lt,
laat,
plaars Itnan
wanneer men dezelve eenigcn tijd op eene koele plaa[s
ti", oppervlakte. Zij is dan
dml echter
onder de gedaante van room op dl'
nog niet zuiver, maar met veel water en eenige kans-deden
Dog
kaas-deden en melkmelk.
fuiker vereenigd. Door het karnen worden de boterdeeItjes als
nIs uit de
ruiker
room geklopt, en bij elkander geb ragt. Lnat
Laat men de Melk, waarvan
de room is afgefchept,
afgeCchept, nog lnnger
langer Haan,
Ilaan, zoodat dezelve zuur begint
Ie
te worden, dan fcheidt er zich de kaas
bas van af. Bij het kaas ITwken
evenwel laat men het op die langzame affcheiding niet aankomen,
firemCel te doen,
maar bevordert dezelve door bij de afgeroomde Melk firemfel
betwelk uit de vierde maag van het kalf bereidt wordt. Op deze
hetwelk
wijze verkrijgt men die foorren
roorren van kaas, welke magerder van aard
%ijn, hoedanige de komiJn-knns
:lijn,
komifn-koos is. Bereidt men daarentegen de kaas
l1it de Melk, voor da~ zij afgeroomd is, zoo krijgt men vette of zoe.
llit
zoetemelk·kaas.
temelk·knns. Het vocht, hetwelk nu overblijft, is de hui of wei;
uit die van de zoetemelk kaas kan nog boter bereid worden. In
de hui zit de melkfuiker,
melkfuiker. met nog eenige kaas- en boterdeelen vcr.
ver.
mengd.
mengde Daarenboven is er in die hui nog eene
eelle foort van li/m.
liimP~f, welke veel overeenkomst met eene dergelijke zelmandigheid
zelfllandigheid heeft,
P6[,
die men uit het meel krijgt. Deze fiof
flof vereenigt zich vooral met
de melkfuiker
melkCuiker en maake
maakt dezelve onzuiver ; in haar fchijnt de hoofd.
hoofdoorzaak van het zunr
ZUllr worden der Melk gelegen te zijn, dnar
daar zij de
gisting bevordert. Deze eigenCchap verliest die !tof,
flof, althnns
ahhnns voor ee·
eenen tijd, wanneer men haar heet maakt, en daarom wordt
word! gekookte
Melk minder ligt zuur.
Van alle Melk·
Melk - foorten is de koemelk het meest in gebruik. ZU
Zij
vetter, en de
kaas-deelen ; fchapen-boter is eenigzins verter,
bevat de meeste kaas.deelen
kaas.deelen zijn minder vast. Geitenmelk komt die der koe nabij.
kaas-deelen
nabij,
een vaster.
vaster, meer ongelachtige boter
heeft minder room, doch die fen
geeft. Uit meniën-Melk
merriën-Melk kan men niet dan eenige dunne olieachtige
room affe heiden ; de kaas deel en zijn ook veel weeker dan bij de kot'':
kot';
melk.
De ezelin geeft eene dergelijke Melk, welke daarenboven meer melkruiker bevat, en, even als het zog der vrouwen, daardoor een zoeter
finaak heeft dan andere Melk. Het zog namelijk verfchilt vooral door
melkruiker. Het heeft
minder room en kaas-deelen en veel meer melkfuiker.
daarom eene meer blaauw-witte kleur, even als afgeroomde Melk,
wanaeer men hee
en wanDeer
het kookt komt er geen vlies op, zoo als bij de
Melk, door het firemmen
kaas-deelen, plaats heefe. lIet
flremmen der kaas-deelell,
Het genel der
vrouw, het voedfel , hetwelk zij geb ruikt,
ruikt. de ouderdom van het
kind, brengt echter in dat alles grooe
kind.
groot verfcllil
verfchil te weeg.
Behalve toC
rel gebruiken wij Melk ook tOt het bereiden v:m
tot voed
voedrel
vatJ
bo.
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hater
Doter en Knas,
/rOIJS, en in Zwitfer/antl
Zwitferland tOt
tot het bereiden vau
van melkfuIker. Bolaatlle echter
ter en kaas worden bijna alleen van koemelk gemaakt, de laatfie
ook van fchapenmelk,
fchapenmcIk, welke kaas veel vetter en weeker is. De geiten.
en ezelinnen Melk dienen vooral in de geneeskunde, als een voedend
longzuchtigen. De Melk dient voorts in
geneesmiddel voor zwakken en
enlongzuchtigen.
de fchilderkullst,
kleef. of lijlllltof
lij mllof gebruikt worden.
fchilderkul1st, en kan ook als kleefMELKSAP. (Zie: CHIJL.)
MELKSUIKER, is een beftanddeel van de melk, hetwelk aan dat
vocht des zelfs zoeten fmaak grootendeels geeft. Deze fuiker is
tlaauw zoet van fmaak, en in de gedaante van
vaD blokjes, met piramiedse
flaau"N
piramieds.
Tier deelen kokend water
gewijze puntjes gekristalliCeerd. Zij is in "ier
blij.
oplosbaar, doch behoeft veel meer koud water, om opgelost te bliJven.
yen. Hierin, en in hare ongefchiktheid om te gisten, is zij vooral van
de gewone fuiker verfchilIend. Zij kan.
kan daarin ech ter veranderd
worden, wanneer men haar met zeer veel water en een weinig zwa·
zwavelzuur of vitriool-olie
vilriool-olie eenige uren laat koken. Volgens latere opmerkingen zoude zij uit flijm en een
~n bijzonder zuur zijn zamenge·
zamenge.
fteld. Zij wordt uit de hui of wei verkregen, door deze te laten
uitdampen, en het vocht ter kristalCchieting
kristalrchieting weg te zetten. D.eze
Deze
gefchiedt vOGral in Zwil[er/antl,
Zwit[erland, van waar men de.
de.Melk.
Melk.
bereiding gerchiedt
fuiker
ruiker krijgt, welke in de geneeskunst gebruikt wordt.
worrlt.
MELKWEG, (DE) ook Jalrobsflrnat
Iiebte
Ja1robsflrnat genoemd, is die lichte
{treep
Herren aan den hemel, die, lIit
ftreep van een onafmetelijk aantal vaste fterren
hoofde van haren verhazendell
verbazendell amand, met het ongewapend oog
niet afzonderlijk kunnen gezien worden. Zij omringt, bijna in de
rigting van eenen grooten kring, den geheelen hemelbol; loopt
400r verCcheidene fterrenbeelden, b. v. Casf;opeja,
bet ZuiCosfiopeja, Perfeus, het
Foer1llan enz.; fchijnt in het fc!lip
fc!1ip Argo het
delijk gedeelte van den Foer1l1an
helderst; is in den ddelaar
Atleloor en nabijliggcllde
nabijliggeIlde fcerrenbeelden
fterrenbeelden het breed
breed...
fte,
fee, en verdeelt zich van de Zwaan tot aan den Schorpioen,
Schorpioen. omtrent
op een derde gedeelte van haren omvang, in twee armen. HERSCHEL ontdekte door zijn twintig voetigen
voetigcn Spiegel-teleskoop.
Spiegel-teleskoop, in ee.
ne ruimte van 15 minuten breed, 600 fcerren, en in die van den kop
De
der ZWafltl,
ZWtlf11l. tOt
tot de heldere fcer
fter op hare borst telde hij 331,000 fter.
ner.
ren. Hoe veel milIioenen
rnillioenen moet dus de geheele Melkweg niet be.
vatten!f Hoe waar en fchoon
vatten
rchoon zong dus niet onze groote NIEUWLAND
NIEVWLAND::
Die baalt,
bafl/I, wier zacht elI
etI lieflijk licht
Slechts wolkjes ,'armt
,'ormt voor 't
'I foherpst
foherpSI gezigt.
gezigt,
Is een geJlei
flenoenheemlen •,
geflel 'ItIn
'IfIn flerl"enheemlen
IPier ebld/oos
eind/oos flooTlwe
flaatlwc tinteling
lón
l'On verre [ehijnt
fohijnl door
tiaar een te ",eemlen_
",um/en,
znmen[I1JeIl tot
lot lénen
Zich zamen[melt
Iinen kring.
pool tlan
Hebt gij tie
de grens
grenspaal
dan ontdekt,
[c,~epping Jlrektl
flrektl
Jf/eel gij, hoe ,'er
,'cr ik
tie [chepPing
o jlcrv'lil1g!
jlerv'/ing! eintlig
eindig "on vermogen.
MELODIA. Een ollvcrl"tembaar
(Tllstmollverli:emb3ar fpeeltllig met coetren (Tostm.
I(
K k 4
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In(lrul1IInt) door VOLLMU
In{1rumtnt)
VOLLMIUl Ut
te Berlijn
Ber/ijn uitgevonden, eu
ell aldus genoemd. De toon
tOOD wordt door metalen tongwerken voortgebragt
vooregebragt,, ep
en
bootst blaas-rpeeltuigen
tàgots, clnrinetten
aI)(ieren na.
blaas-rpeeJtuigen • hoorns, iàgots,
clarinetten en :llIoeren
ME
LODICA. Eeu
STEIN te Atlgs/ttlgs.
MELODICA.
Een klavier-fpeeltuig, door J. A. Sn:lN
lJurg
17700 uitgevonden. Het heeft de gedaante van een klein
/Jurg in 177
kleio
ftaartfluk,
3~ voet lang, omvat 3!
3:!- oktaaf, namelijk van de lage
ftaartftuk, is 3I
,-iooi tot in de vier geftrekcn
ge[treken C.; doch onder[cheidt
G der "iooi
onderfchcidt zich van
fIJnren maar
de overige klavier-[peeltuigen
klavier-fpeeltuigen daardoor,
dn:lrdoor, dat het niet van f1men
m:!ar
van pijpen voorzien is; wordende de toOn alleen dool'
door de meerdere
lOf mindere drukking van I den vinger op het klavier fterker
frerker of zwakzwakelf
,. en zelfs de trilling langzamer
hmgzaIller of fcnielijker.
ker "en
fchielijker. De toon op dit
die
fpeeltuig is [choon,
fchoon, en heeft vele overeenkomst met dien van de
fluit. Deszelfll
Deszelfi uitvinder liet zich in 1773 te Parijs met goedkeubooren , en heeft het
bet zoodanig
ring op hetzelve hooren,
zood:!nig ingerigt, ten einde
%ich
~ich zeI ven te accompagneren, dat het op een ander klavier-[peel~uig
klavier-fpeel~uig
ian geplaatst worden.
rpeeIcuig van de nitvinding
MELODION. Een rpeeItuig
uitvinding van VJlN
VAN DIETZ
Ee Emtllerik.
C/ovecililldcr val}
,Ie
Emllierik. vele overeenkomst hebbende met den C/avedli11tlcr
vaDCHLA1)Nl. Op hetzelve wordt de toon door wrijving van
CHLAl)NJ.
v:!n metalen
.naven, die in eene perpendiculaire (regtjlalldige)
1taven,
(regtjlalldigc) rigting naast elk:melk:tnder voort/oopen,
voortgebragt , die
voortloopen, door middel van eenen cilinder vooregebragt,
door den fpeler met de voeten getreden wordt. Dit fpeeltuig hceft
heeft
den toon der Harmonica, maar flaat
/laat ligter aan; eenen
cenen omvang van SI
si
cenen zeer beknopten vorm,
,'orm, en laat zich met
vaar...
oktaaf; eenen
mct gelijke vaar
digheid 'als de Forte piano befpelen.
beteekent : I.
cigenlijken zin een muziJ
MELODRAMA bcteekent:
J. in den eigenlijken
mtlziJ...
kaal tooneelCtuk;
~. verfcaan
verftaan er
cr ook fommigen
fommigcn onder, hetgeea
hetgeen
tooneelftuk; doch Il.
anderen Monodra11Ja,
MOl1Odramtl, of Duodral11a
Duodrall1t1 noemen,
noemcn, namelijk die foort vaD
van
EooneeUi:ukken
eerCte flechts
Eooneelftukken , waarvan in het ecrlèe
/lechts éénen in het laatlle
Iaatlle
t\vee of meer perfoncll
per[onen voorkomen. Dij beiden wordt de voordragt
twee
door fpeeltuigelijk muzijk onderfteund, zonder dat men voor het
I()verige
elverige zich aan den muzijkalen vorm der clZntare
cantare bindt, of de mu~ijk tot iets anders bezigt, dan tot verfierking
sijk
verfterking en verlevendiging der
aandoeningen, door den voordragt verwekt. Het Melodrfllt1t1
Me/odr/lllltl onder.
onder(cheidt
zangCpel daardoor, dat de dichter zijn gekozeD
gekozen
fcbeidt zich van een zangfpel
onderwerp lyrisch bearbeidt, en daarin eene reeks van gewaarwordin_
gewaarwordingen ontwikkelt, die hij tevens flecbts
llecbts aanduidt, om de muzijk daardoor gelegenheid te gevcn,
geven, om dezelve
dezclve uit te drukken. Men [chrijft
fchrijft
de uitvinding van hct
het Melodrama aan ROUSSEl,U
RoussEAu toe, wiens
wicns PYGMM
PVGMM
LlON aan BR"NDES
DRANoEs gelegenheid
gelegenbeid gaf, om de ARI"DNE,
ARIADNE, eene
cene cantale
cantate
van GERSTENBERG , te bearbeiden, zoo als ook GOTTER de MEDE"
gedaan heeft;
heert; zijnde de muzijk op beide fiukken
Hukken door BEND"
BENDA vervaardigd. Voor het overige hebben de Jlfe/odrnma's,
Jl1e1odrnma's, behalve
bchalve bij de
Franfclten en Duit{cltcrs , weinig opgang gemaakt.
Franftlten
MELOEN. (Cucurbita
Bene tuin- cn
(Cucurbittl il'Iclo) Ecne
en veldvrucht van ecee.ea a""enamen,
a~enamen, zoeten fm3ak,
fmaak, die lange, rankachtige,
rankac:htige, ter
tcr aarde
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M ELP 0 MEN E nederliggende , ruwe fielcn
Helen fchiet, en waarvan de binden nanr di,
die
van de komkommers gelijken, dcch kleiner, fOllder
rOllder en minder hoe4
kig zijn. De bloemen van de plnnt
plant zijn klein en geel, en worden
door vruch ten gevolgd, die in groone
grootte en gedaante verfchilIen; doch
alle met eelle
eene tamelijk dikke, groene aschklcurige
aschkleurige fehi!
fehil bedekt zijn.
Zij behoort in Azië te huis, en kan in ons v2derland en elders naau·
welijks in de vrije lucht gcteeld,
geteeld, lIlaar
maar moet in broeibakken getrok
getrok.4
foorten,
ken worden. Men heeft van de Meloenen twee bijzondere fooften,
namelijk: Kallteloepm,
Katlteloepm, met platronde,
vruchtcn, die ce·
pl:nfonde, wratachtige vruchten,
ee4
De
ne donkergroene, gele of wittc
witte kleur hebben, en welker fchi! wel
èik is, doch waarvan bet
het vleesch voor het fijnfte gehouden wordt;
Net.nzdoellen, die dun van fchil, met netvormige heuveltjes bedekt
en Net-nze/omen,
en vroeger rijp zijn, dan de vorige. Bovendien heeft men ook nog
de Water·mdoenm
/Pater-me/oenell (ctlctlrbita
(cucurbita eitrul/us), welke inzonderheid bij Hot.
/fat•
•Jf'an
'an in HOl1garije
/fot/gariJe tot eene aanmerkelijke grootte verbouwd, en waar.
van het
bet fap, met wijn gemengd, genuttigd wordt.
Eenc der negen Zanggodinnen, welke men voor
MELPOMENE. Eene
de uitvindfter van het
bet tre1,1rfpel
trel,lrfpel houdt. Zij wordt met een ernftig ge.
boudende eellen cypresfentak in de eene,
eeoe, cn eenel)
laat afgebeeld; houdende
d~ andere band.
hand.
dolk in de
MEMEL. Eene rivier, die in Ruslantl
Rusland de naam van NiematJ d(Mgf:,
een kreits en eene bevestigde fiad in Oost-Pruis/eli,
Oosl·Pruis[e'I, in het Litau.•
fehe departement, aan het Curifche haf,
hnf, waar zich de rivier Dan.
ce in hetzelve uitllort. De haven is tamelijk ruim
ruint,, en fchepen
van goo ton kunnen tot digt bij de fiad naderen; terwijl kleine vaar.
tuigen in de binnen-haven, door opgemelde rivier gevormd, genoeg4
8,200 inwoners, die linnen-wee
zame plaats vinden. Memel telt ruim 8,!loo
feheepsbollw hebben, en
verijen, looijerijen, olie- en zaagmolens en feheepsbouw
co
drijft geenen onaanzienlijken commisfie-handel van fcheepshout,
fcheepshom, hen.
getrokkeu
nep, koren, huiden, enz. welke artikelen uit Lithnuen getrokken
en naar
Enge/at/tl vervoerd worden. De groot!le
nallr Enge/and
grootfie kantoren zijn van
Engelfehe afkomst.
MEMMINGEN. Deze voormaals vrije riJksflad
rljkstlad ligt in eene
vruchtbare vlakte in den Algau
A/gau in ZwaDen,
Zwaben, niet ver van de rivier de
Jller, en bevat meer dan 6000
6000 inwoners. Men vindt er eenige fraaf..
111er,
f~
je. kerken: ook zijn het raadhuis, de boekerij en het lyceum bezien,.
bezienswaardig. Men drijft er eenen aanzienlijken handel in fijne linnens,
bombazijdcn,
gebrollwde hop. In J80,2
J8o~
bombazijden, katoenen, ZOUt en eigen gebrouwde
kwam Memmingen bij de bepaalde fchadeloosfiellingen
fchadeloosllellingen aan Palfz-Bei.
Paltz-Rei.
jeren t en thans is het een der grootl1e !leden
ficden van den Beijerfchen
Oppertlonau/rreits.
Opperdonaukreits.
MEMNON. De dichters noemen l1em eenen zoon van TITHON
en AURORA, omdat hij uit Aethiopië afkomstig
afKomstig was. Hij kwam
met eene aanzicnlijke
aanzienlijke magt PRIANUS in den T,·ojatl1lfchen oorlog te
hulp; doch werd in den firijd door ACHILLES gedood. AURORA, over
zijnen dood zeer bedroefd, verwierf van JUPlTER voor hem
bem eelle bij.
biJK k S
zon-
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zondere eer. Dij het verbranden van zijn lijk veranderde hU in
eenen
vogel, en uit den Imllldflapel
Imllld[l:lpel vlogen teVe115
an~
eenell vogel.
tevens eene menigte an.
dere vogels, naar hem lJ1elllllonifche
JJ1r:lllllollifchr: genoemd, die vervolgens jaar~
jaar_
lijks
Jijks uit /lfrika naar Troje kwamen overvliegen, en, zich in twee
partijen verdeelende, met elkander
eIlcander op het graf firijd
llrijd voerden. Ook
Egyptellaren i\1e~INoN
Me~INoN een fiandbeeld
llandbeeld het>ben
hetJbell opgerigt,
zouden de Eg)'ptr:JIflren
hetwelk. zoodra de llralen
rlralcn der opgaande zon deszelfs mond raakten,
.eene liefelijke
liefelij ke fiern
llem voortbragt, maar bij den ondergang der zon daardaar~
emegen
weg~
entegen eenen treurtoon aanhief; doelende dit op het komen en weggnan
vert~ielde dit kllnst(tuk,
gaan zijner moeder AURORA. KAMBVSES
KAMBYSES vernielde
kunst!1:uk,
maar deszelfs overblijffelen zijn nog tegenwoordig zigtbanr.
zigtbaar. Het
is nog niemand gelukt, den waren zin dezer mythe te verklaren.
MEMPHIS.
MEMPHlS. Eertijds eene beroemde fiad
llad in Middel-Egypte. de
hofplaats
Westzij.
tweede hof
plaats der Egyptifche koningen. Zij lag aan de Westzij_
Nifl; werd als eene volkplantillg van Thebe
Theóe aangemerkt,
de van den Nijl;
verCcheidene eeuwen de
magtige. en gedurende verfcheidene
en was een zeer magtige,
gewigtig[le en heerCchende,
heerfchende, Priesterllaat in Egypte, die ten tijde van
gewigtigfle
JoZEPH bloeide. De Uad,
Had, welke men meent, dat door MENES ge.
bouwd' werd, was groot, rijk en prachtig, en ptijkte
prijkte met verCcheideverfcheidePVTHA; doch van langzamerhand gernakte
geraakte zij
ne tempels, b. v. van PYTHA;
in verval, tot dat eindelijk de Sameenen
Sa,oacenen haar in de 7de eeuw ver.
overden en verwoestedell.
verwoesteden. Tegenwoordig kan men naauwelijks met
eenige zekerheid de plaats bepalen, waar zij ge
[laan heeft.
gellaan
heefe.
MENADEN. Waren vrouwsperConen,
door eene hevige razernij
vrouwsperfonen ,door
vervoerd, die bij de feesten van BACCHUS gebruikt, en hierom ook
wel Bacchanten
Bacchal1ten genoemd werden.
MENANDER. Een beroemd Grieksch BlijCpeldichter,
Blijfpeldichter, fiichter
llichter der
zoogenoemde nieuwe komedie. Van zijne fiukken bezitten wij niet
dan eenige fragmenten; doch zijn roem leert
leeCt in de navolgingen van
vaD
TERENTIUS , wiens voetfpoor de nicuweren
nieuweren gedrukt hebben.
MENEKRATES. o.,der
Û!lder dezen naam komen eenige GT'iekm
Grielcm in
de gefchiedenis
geCchiedellis voor, v:m
V:\ll welke de Syrakllfifclte
Syrakllfifche genecsheer
geneesheer de verver~
maardCle is. Hij waS
was zoo verwaand en ijdel, dat hij van zijne lijmaardile
ders geene belooning vergde, maar zich vergenoegde, dat zlj
zij zich
2Une Oaven
naven noemden; terwijl hij zich zelf met den naam van JUPITER.
:tijne
beftempelde.
van
befiempelde. Hij Îchreef eens eellen
eenen brief aan koning PmI.IPPuS
Pmf.IPPuS vaD
Macedonie met het opfchrift:
opCchrift: lVIENEI{RATES
aan PHILIPPUS ,
lVIF.NEKRATES JtiPITER
JliPITI!.R (Jan
ndl! De koning fchreef hem terug: PHILIPPUS arlll
aalJ MENEIUtATES
"eil!
MENEKRATES ge~
gezond "erfland!
verfland ! fit
11c rade u, dat
na~
ZfJnd
dol gij naar
noor AnticyrlZ
Anticyra gaat.
gaal. Daar namelijk groeide het nieskruid (!tel/ehorus)
(hel/ehorus) dat de ouden meenden, dat
de zotheid genas. Ook legde PHILIPPUS eens een
eell groot gastmaal
aan, waarop hij mede MENEKRATES noodigde; doch liet voor hem
eene afzonderlijke tarel
tafel plantCen,
plantfen , waarop niet dan een brandend wie_
wie..
rookvat ftond.
llond. In het eerst
eerSt was de dwaas met deze eer zeer ingeno.
men,
men. maar toell
toen de overige gasten zich aan den rijken disch braaf te
coed deden, begon ook hem zijne maag te Jeuken,
jeuken, zoodat hU
hij overtuigd
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tuigd werd, dat hij een menseI! , en wel een verwaand en zot
menscJ!
mens el! was. Deze fpotternij fmaakte hem echter niet: hij fiond
l10nd
op en ging veriloord
verlloord hee n. Hij heeft een werk over de geneesmid.
delen gefchreven.
MENELAUS. Een kleinzoon van ATREUS en broeder van AGAl>IEMNCN.
l>IEMN0N. Hij verkreeg van
vun TYNDA1WS, aan wiens dochter HELEN.\
hij gehuwd was, het lwningrijk
koningrijk Sparta; doch mwijl hij zich op
Kreta bevond, om de I:alatenfchap
nalatenfchap van CnETEUs.
CRETEUS, zijn grootvader
van moederszijde, te declen, ontvoerde hem PARIS, de zoon van
den Trojaanfchen koning PRIAIltUS,
PRIAl\lUS, zijne bekoorlijke echtgenoote
echtgenoO[e
met een gedeelte van zijnen fchat en eenige flavinnen, en bragt ze
naar Troje. MENELAUS begaf zich hierop met PALAIIIEDES
PALAMEDES derwaarts,
om voldoening te eifchen
eiCchen , en vorderde, toen deze geweigerd werd,
van de Griekfche vorsten, om den hem aangedanen hoon, volgens
hunne beloften, te wreken. Hij zelf voerde 60 fch epen naar Troje,
en kweet zich dapper; veroverde de fiad,
l1ad, en nam HELENA weder
tot zich, om met haar naar zijn vaderland terug te keeren. Acht
jaar doolde hij om, en werd door 110rmen
fiormen en onweders. nu ginds
dan herwaarts ge(]jngerd,
Phorus,
geflingerd, tot dat hij eindelijk op het eiland Phnrus,
aan de Egyptifche kust landde, waar hij door tien ouden PROTEUS
onderrigt
ondcrrigt werd, langs welken weg hij huiswaarts moest keeren.
MENGS. (RAPHAEL ANTON) Deze groote kunstenaar werd fn
In
1728 te Ausfig in Bohtme geboren. Zijn vader ISMAEL MENGS,
uit Koppenhnge,
Koppenhoge , woonde te Dresden, en voedde hem, benevens zijne twee zusters, alleen voor oe
ue fchilderkunst op; doch ging hierbij
met eene zoover
gel1rengheid te werk, dat hij de geringfie
gcringfte
zoovcr gaande gefirengheid
fout met ligchaams-kastijding
Iigchaams-kastijding firafte.
ftrafte. Hij nam zijne drie kinderen
mede naar Rome, waar hij hen 3 jaar de kunst liet beoefenen, en keerde in 1744 naar Dresden terug. Reeds waren zij uitmuntende pasteifchilders
telfchilders ; doch hun vader had nog altijd van hunne uitfiekende
uitftekende
talenten eell
eCIl diep geheim gemaakt, tot dat eindelijk hun kunstvermo_
ANNIBAL, die hen
gen door ANNIB!.L,
heil onder hunnen arbeid overviel, aan het
bof van koning AUGUSTUS III
Hl bekend werd. Het gevolg hiervan
was, dat de vader genoodzaakt werd, om de kunstfiukken
kunstftukken zijner
kinderen aan het hof te doen brengen, waaronder zich voornamelijk
die van den zoon onderfcheidden. De koning onderfieunde
onderfteunde nu den
jongen MENGS door een ja:lfgeld,
ja:lrgeld, en zond hem naar Rome, om
zich verder te oefenen. Toen hij te Dresden terug kwam, was
zijn roem reeds algemeen verbreid. Hij beproefde het fchilderen in
olieverf; werd in zijn 23fie
23fte jaar hofTchilder, en vervaardigde voor
de nieuw gebouwde K:ttholijke
Katl)olijke kerk, onder anderen, een fiuk
l1uk voor
het groote altartr,
yan CHRISTUS vertoonende • hetHemelvoort van
heraltaar, de HemeIvoart
welk een der eerile
eerfie meesterilukken
meester!tukken is, waaraan hij 20
20 jaar arbeiddr..
arbeidde.
In 1752 reisde hij andermaal naar Rome, waar hij van BENEDICTtTS
XIV
XI V het ridderlijke knlÎs
kmis ontving;
omving; zich onder het geleide van WIN.
WIN_
KLLMI\NN in de anti ken oefende, eu zich nu ook op het 4lfresco.
IIIfl'esco.
febi!.
fchil-
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MENIE. M.)
fehi/dereu toelegde. Na de uitbarsting van den zevenjarigen oorlog,
{ehi/deren
toen hij zijn jr.argeld uit Sakfc
Snkfc niet meer ontving, begaf hij zieh
zich
Jlaar Napels j werd hier hofCchilder
hoffchilder des konings, met wien hij,
!laar
hij , toen
wen
deze onder den naam van
III de Spaanfche
verwor·
V:ln KAR~L
KAREL lil
Spa:mCche kroon verwornaaf 1I1adrid
venrol: , op een jaargeld van 6,000
6,000
ven had, in 1761 naar
Jlfadrid vertrok,
daalders. Hier leverde hij voor hec
het koninklijk paleis en ollderfcheionderfcheidene kerken uitflekende
uitllekende meesterllukken
meesterfiukken op doek, zoo wel als op
kalk; arbeidde veel voor den koning, voor de
d:! Sakafehe
SakGCche en andere
hoven; gelijk mede voor afzonderlijke perfonen. Onder zijne lluk.
fiuk.
bovcn;
ken. wclken
welken hij hier vervaardigde, munten inzonderheid uit een Go.
ken,
t1enraad en eene dfi:eming
Afl1eming Vtm
val1 het
tlenraod
her kruis, benevens het platfond in
·5 konings eetzaal, hetwelk de vergoding Win TRAJANUS en den Tem.
Tem~
pel "'m
"an den Roem vertoont, en een zijner beste !lukken
nukken is; doch
zijn
fchadeIijke uitwafeming
Zijll aanboudend
nanboudend blokken, gevoegd bij de fchadelijke
van den kdk,
kalk, en het Spaanfche klimaat, benadeelde zijne gezondheid
tot tweemaal toe naar Rome moest begeven,
zoo zeef,
zeer, dat hij zich [Ot
waar hij eindelijk, in 1779, in den ouderdom van ruim SI
51 jaar !lierf.
fiierf.
Eeu
Een groot aantal kunstenaars verzelden zijn !loffelijk
fioffclijk deel naar de
d@
kerk SI. Mkhele grande,
gronde, waar de ridder AZARA voor hem een prachgedenkt eek en naast de zijde van RAFAëL liet oprigten, zoo als
tig gedenkteeken
Ruslfl11d in de SI. Pielers
Pieters kerk geCchiedde.
gefchiedde.
ook door de keizerin van Ruslfll1d
Jammer is bet voor de kunst, dat het fchoonfie zijner fiukken, dl
dil
poodfthap arm
/1IxuJfthap
orm M.\RIA.
M.\RIA, welke hij voor KAREL 111 fdlilderde, door
~ijnen dood is onvoltooid gebleven. Ook zijne nagelaten fchriften,
fcbriften.
Italiaansch door den ridder Aonderfcheidene talen (in het Itali:tansch
die In onderrcheidene
ZARA, IJasftmo
Basfallo J783)
J 783) zijn
zij n uitgegeven, zijn zeer belang- en leerrijk;
)nzonderheid
Jnzonderheid zijne beoordeeling en ontwikkeling van de fchoonheden
RAFAC:L en TITIAN.
in de werken van
vall CORREGGIO, RAFAëL
MENIE. (lIlinium)
(lIJinillm) Eene toebereiding van lood; zijnde het
tweede oxyde van dat metaal, uit eene verbinding van de zuurftof
befcaande. Het wordt, hoewel zeldzaam, in de geneesgenees~
met hetzelve beCtaande.
Julllde.
kunde, doch daarentegen veel door fchiJders
fchild~rs gebruikt, en op de vol·
volgeode
~nde wijze vervaardigd: men fmelt
finelc lood in een ruim, onverglaasd
=rden
~rden vat, en roert l1et 200
zoo lang, tot dat het tot een graauw poeder
werkalkt is, hetwelk men dan lood kalk noemt; voortS
voorts boudt
houdt men
.erkalkt
wanneer
.bet
liet vuur aan den gang, en roert hel op gelijke wijze om, Wanneer
het geel wordt, en Mn(1ikot
Maf/ikot heet; hierop zet men het in eenen reverbeer-oven, waarin het verder verkalkt, en een rood poeder op.
levert, welke de gewone Menie is. In de fchilderkunst is zij eene
der zwaarfte en fterkfi:e
fcerkfte kleuren; doch bereid zijnde is zij zeer bebagelijk. Sommigen fchaduwen de Menie met karmijn, hetgeen eece.
De fchoone uitwerking te weeg brengt.
MENINSKI, (FRANZ. A
A MESGNIEN) ridder van .Jeruzalem, cn
eD
eerfte
Ooscerfche talen te Wcel1en
merf in
eerrte keizerlijke tolk in de Oosterfche
Wcenen , fiierf
1698. HU
Hij verwierf door zijne uitgebreide geleerdheid in dat vak
veel roca;
doch maakÇf
maak~ zich inzonderheid verdienstelijk door zijne
rocua; dacb
zUne
be..
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beoefening der Arnbifehe,
ArnbiCche, Perzlfche en Turkfche talen, en zijne Ullulc.
jI,'e Lexicon Arob/gave van den Thefourus
Tlzefourus linguarum Oritll/otium
Orien/alium /iJ'e
Aro"ico-, PetficoPerfico- Turdcum.
TurciC11111, welke
wclke in 1780 en 1787 te Weenen, in 4
deelen in folio verfcheen,
laatfie deel
Ono~
\'erfchccn, waarvan het laatlle
decl alleen het 0110tntlsll'COtl
ml1s/ko" bevat. Gewoonlijk vindt men alleen de 3 eerfie
eerlle deelen.
Tegenwoordig worde die
gezocht. federr
federc een tweede;
tweede_
dit werk minder gezocht,
JENITSCIl bcarbeid,
bearbeid, in 4 deelen
deelcn in folio te lreent"
lPeent.
door den geleerden }ENITSCII
eene fpraak.
van 1780 - 1802, verfchenen is. Uovendien heeft hij eenc
fpraak ..
kunst van de genoemde 3 talen,
talen I benevens eenige twistfchriften,
twistCchriften, ver·
vervaardigd.
MENSCH. (DE) Dit wezen, het verhevelîfre,
verhevelifie, de I-leer, van alle
fchepfclen
Cchepfclen op dczcn
dezen aardbol, ·zoowel
'zoowel naar zijn Iigchaam, als inzonderheid naar zijnen geest, munt
mune boven allcn
allen grootelijl~s
be_
derhcid
groo[elij:~s uit, en bezit meer dan één
~én kenmerk.
kenmerk, waardoor het zich van de meest nabijkomende dieren blijkbaar onderfcheidt. Zijn kunstig gevormd ligcha:un
ligcha:nn
mcnde
onderfchraagd, verkrijgt daardoor vastighcid
vastigheid en
door 239 beenderen onderCchraagd,
fterkte; terwijl alle de bewegingen,
bewegingen. waartoe de Mcnsch
Mensch in ftaat is;
door 446 fpieren worden voortgebragt, welke wederom door 40 paar
ligchaam verfpreid
verfprcid zijn.
zenuwen, die door en over het geheele Iigchaam
zijn, en
waarvan 10 pMr
paar uit de herfenen en de ovcrige
overige uit
uie het ruggemerg
zjjn,
omfpringen, bewogen
worden. Deze zenuwen, die zeer dun zijn,
bewogcn wordcn.
deel en hem,
hcm, door middel van de zintuigen, alle gewaarwordingen van
buiten mede, en brengen die tot de ziel ovcr.
over. De herfenen, uit
eene zachte en
vezels doorweven ftofi"e
cn met omelbare
ontclbare vezcls
Hoffe beftaande , zijn
een ondoorgrondelijk zamen(i:el;
zamen(èel; houdcn alle gewaarwordingen
van ecn
in zich
zieh befloten,
bel1otcn, die wij van onze vroegCte
vroegfre jeugd ontvangen hebben,
en zijn, in evenrcdigheid
evenredigheid tot andere dieren, bij den Mensen,
Menscn, veelal
meerder;
IS0 pond ongeveer 4 pond.
pond,
meerdcr; bevattende
bevattcnde bij iemand van 150
l1echts één pond herf\!nen
herf~nen bezit.
bezie. Het
terwijl een os '1:111
van 900 pond flcchrs
bloed.
bloed, volgens HALLERS
HALtERS g:!middelde
g~middclde bepaling,
bepaling. 33 pond hedragcude;
hedragende.
ftroomt onophoudclijk
onophoudelijk door het geheele ligchaam,
IigchaaUl, door de beurtelingfche
zamemrckking van het hare,
hart, dat bij elke
clkc kloplingrche uitzetting en zamentrekking
oneen door de flagaderen
l1agaderen voortfttlwd,
voorcfttlwd, wanneer het weder
ping 2~ onccn
door de aderen terug keert. In de longen, deze werktuigen tcr
ter adem.
adem..
haling, komt het bloed in aanraking met de lucht,
lucht. waarvan wij, ie.
ie..
dere minuut, 18 maal telkcns
telkens 40 teerling duimen inademen; neemt de
Juchtzurc- en warmte·ftof op, waardoor het prikkclcnd
prikkclend wordt,
worde. om
0111
Juchtzurede linker.
Iinker.kamer
kamer van het hart, waartoe het dan wedcrkeert,
wederkeert, tot za
za...
terwijl het te gclijk
gelijk kool- en waterftof
waterfiof af
mentrekking te brengen; tcrwijl
af·..
geeft, die met de overige lucht weder wordt uitgeademd.
Ons beftck
beftek gedoogt niet, om hier breed er over
's mcnfchen in..
over's
wendig zamenftcl
z:unenftc1 uit te wijden. Hij munt door vele ligchamelijke
Iigchamelijke
voordeel en reeds bovcn zijne mcdcfchepfelen
medefchepfelen uit. ZUne regtopgaande
gefinlte, door den bUzonderen bouw van zijnen ruggegraad veroorgellalte,
zaakt, gecft
geeft hem
hcm fchoonheid, kenmerkt
kenmcrkt zijne waarde, en is voor
grootfchc bellemming
bcfiemming gefchikt.
gerchikt. Hij kan gezegd worden het
zijne srootfche
hec

ce-
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eenig!le
eenigfie fchepfel met handen Le zijn , want niet één dier bezit
bezie
die zoo volkomen als hij. Zij kunnen te regt het werktuig van alle werktuióen genoemd worden, alzoo hij alles, het grootfle, het
nuttig!l:e door dezelve verrigt. De l\'Iensch
Menselt is voorts
fijufle • en mlttig!l:e
nuttigt hij de
een alles etend dier: van beide de bewerktuigde rijkea lltmigt
voorrbrengrcls. Hij leeft in alle luchtftreken , en ook
menigvuldige voortbrengCels.
hierin
Noorder-aspuntbierin is hem geen dier gelijk. De koude bij den NoorJer-aspuntkring weet hij zich dragelijk te maken, en de hitte onder den eve·
naar verfchroeit hem
helD niet. Hij bezit, in weerwil van zijn weck
week en
nar.doenlijk zamen[lcl,
zamen[lel, eene goede levenskracht,
zacht gevoelig en aar.doenlijk
en bereikt, in evenredigheid van zijn lig~hameli.i
Iig~hamelij k
Ic maakfel
maaIcCcl tot die
van andere dieren, den hoogf1:en ouderdom. Einde lij k is de Menselt
met het volkomenst fpraakvcrmogen
fpraakvermogen be,jiftigd,
beJiftigd, en he~f[
he~Ct voor zich
eene taal uitgevonden, waardoor hij zijne w(!ilfchen
w(!llCchen en begeerten,
begeerten t
zijne kundigheden en voornemens, aan anderen
and(!ren kan mededeelen, en
daardoor dus de groot!le
grootll:e voordeel en en genoegens des gezelligen levens genieten.
Door deze voortreffelijke eigenfehappen van het
bet ligchaam
li:;ehaam alleen
zou de menseh, echter. nog niet gezegd kunnen worden, de Heer
der fchepplng
fehepplng op dezen aardbol te zijn, indien hij niet tevens eene
ziel bezat, die verllandig en redelijk werkt, waardoor hij kan denken,
overwegen, uitvinden, - die voor !lecds
fiecds toenemende volmaking in
kennis en deugd vatbaar is, en naar welker voortreffdijkheid dit lig.
chaam gezegd kan worden, overeen!l:emmend
overeenflemmend gevormd te zijn. Door
de vermogens van zijnen geest, door zijn verlland , overleg. door
2ijne
zijne fchrallderheid
fehrnnderheid overwint hij den leeuw, temt den olijfant, regeert het paard, vangt den vogel, en doodt den walvisch, zelfs tus·
tusfeiten
ijs~ergen; offehoon deze diereu in 11:erkte,
en {helfilcl_
feilen de ijst>ergen;
fierkte, grootte cn
beid hem anders overtreffen. Hij is niet alleen door zijn verlland
Heer van het dieren- maar ook van het groeijcndgroeijend- en delff1:olfelijk
delfllolfelijk rijk.
Hij omwringt den grond zijne gewasfen ; vermenigvuldigt en verbeverbe.
tcrd dezelve naar welgevallen; verdeelt de goederen der aarde aan
terd
nllen, en plant de gewasfen van het eelle
eene werelddeel in het andere
allen,
over. Hij is tevens Heer en meester van het vuur, dat geen dier ne.
vens hem wcet
wig.
weet te onderhouden, en hetwelk hij tot duizend ge
gewig.
tige einden weet aan te wenden; gebiedt over de hoofdl10ffen
hoofdfloffen dezer
planeet; daalt neer in afgronden; haalt de crrfen
ingcwanden
cnCen uit de ingewanden
cn bewerkt ze naar zijne vcrkiezing.
verkiezing. Voegen wij hier
der aarde, en
nu nog bij's menfchen
menCchen verhevene be(lcmming
bcUemming tot dcn
den fiaat van het
Scheppcr hem veror·
verorhoogfle geluk in een ander leven, waartoe zijn Schepper
dend, en ter bereiking waarvan hij hem volkomcn
volkomen in 11:aat
fiaat ge11:eld
gefield
heeft,
beeft, dan zal nicmand
niemand zijne hooge waarde en voortrcffelijkheid
voortreffelijkheid kun.
nen ontkennen. Hct
behoeftigfie
Het is waar, de menseh komt als het behoeftiglle
onder alle fchepfdcn
fehepCdcn op deze wereld. Geen dier kan bij zijne ge.
boorte zoo weinig zich zei ven redden; heeft zulk ecnc
cene I:lngdurige
I:lngdllrige
zorg van nooden; blijft zoo lang in eene:l kindfchen
11:aat; lcere
kindîehen {iaat;
leerc
zoo
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zoo laat op zijne voeten gaan, en is ook dan nog, w:nmeer hij zijne jaren bereikt heeft, een veel behoevend wezcn. Dan, juist dit
alles was noodig, om den l\Iensch
l\lensch aan het wijze oogmerk van zij.
nen Maker te doen beantwoorden. Eene tC vroegtijdigc omwikkeling zijner ligchaams - krachten zoude welligt zijne zinnclijkheid te
vrocg
vroeg opwekken; daardoor zijne verfiandelijke cn zedelUke vermo ..
gens benadeelen; zijn fioffdijk aanwezcn zclfs venvoestcn, en zijne
voortreffelijke natuur verre beneden die der dieren verl~gen. Doven.
dien moet het gevoel van voortdurende b~hoef[en, gepaard met den
hem aangeborcn
aangeboren trek tot gezelligheid, medcwerken,
medewerken, om hem :lan ziJ~
Den broeder te verbinden, opdat zij zich onderling het leven zouden
helpen vermmgenamcn,
vermmgenamen, en elk~ndcrs volmaking bevordercn: en ziet
daar den l\Tensch
Mensch in huisgezinnen. dorpen, fiedel1 en maatrchappijen,
ter bereiking van een gemcenfchappelijk doel, verecnigd , en tot eeu
wezen verheven, hetwelk de groottle en ftoutae ondernemingen ter
uitvoer brengt, een Heer op dczen :J:udbel worde, en allcs
a:les aan zijne inzigten dienstbaar maakt, zoo als zijne belangen en volmaking
vorderen.
MENSCHEN-ETERS. Hoc zeer de atrchuwelijke gewoonte, om
het vleesch van menfchen
menCchen te eten, niet meer zoo veel plaats vindt,
als voorheen, geven echter, onder anderen, dc .laggaos, eene Ne.
gernatie in Afrika en Cl/inca, die bovcn alle alld~re in woestheid
en ongcloofclijke
ongeloofelijke gruwelen uitmunt, nog dar.rv:m het voorbeeld. Dij
hen is het mcnCchem'lccsch
mcnfchem'lccsch ecne der voornaamae fpijzen, en het
fchijm, volgens de geloofwaardige gctlligenisfcn van 13ARTELs, LOI'Ezu en anderen, onloochenbaar, d~t di! vlei!schhallen
vlci!schhallen in hunne legers, met de deelen van menfchen-Iigchamen
menCchen-ligchamen even eens voorzien zijn.
als de onze met ftnkkC'll van OIJS l1~gt ...ee. ZI.\DIERMAN geeft ons
in zijn werk, de Aarde en hare BeJvollers, lae deel,
dcel, eenige voorbeelden van de verreli:r:mdfie woestheid en wreedheid dezer menfchello
menCchello
eters, zelfs onder vrouwen
cr eene, TE~InA~I-Du)I!lA,
vrouwcn op, waarvan er
dochter van koning DONGIl, die hare eigene
eigenc mocder onttroonde,
hieromtrent de gruwelijkae wetten aan de .Taggt1t1S, m~t de doIlle plegtigheden , bekend maakte, waarvan vele nog heden ten dage worden
in acht genomen.
MENSCHEN-RASSEN. De vraa~, of het menCchen-genacht
menfchen-gellacht uit
tenen aam gcrproten zij, wordt door fommigen ontkend, en door
anderen, op betere gronden!,
grondcn!, toe~ellemd. Onder de laatae behooren
KANT, ZIMMERMAN, SALF., HERDER, BLUl\fENnACH en anderen.
Volgens BWl\IENnACJI zijn alle volksverlèheidenheden, in de gedaan.
te en kleur des mcnfcheJijken
mcnCchcJijken Iigchaams, niet meer verwonderlijk
of onbc~riipeli.ik,
onbc~riipelijk, d<ln die, w3arbij zoo vele foorten van bewerktuir;de ligchamcn, voornamelijk onder de huisdieren,
huisdicren, genoegzaam
onder ons oog verbasteren. De verfcheidenheid
verCcheidenheid in gedaante en kleur
ontaaat door luchtareek, voedfel
voedCel , levenswijze enz.; doch het ge.
wigtlgae onderrcheid heeft ten aanzien der kleur plaats, in zoo ver~
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van de
aflt:mgc, waarna de vorm van
re die Vtm
dG menging der vochten afb:mgt.
gela:lC. benevens het hoofdhaar het meeste in het
den fchedel en het gelaat.
oog vallen. Ondertllsfchen
Ondertusfchen vloeijen
vloeijel1 alle dezc
deze verfcheidenheden, door
zoo velerlei trapswijze ovcrgangen,
overgangen. zoo onmerkbaar tc
te zamen,
zamen. dat
geene andere dan
dall willekeurige grcnzcn
grenzen tllsfchen
tllsfchcn dezelve
dezelvc kan
men gcene
opgeven. BLUm:iXBAclt
BLu~IE~nAcll geeft in zijn werk de Generis Humani
Ifumani rq~
pg..
,.ie/ate nntiva,
nntÎva I volgens vijf verfchillellde
hoofdfchedels,• de volgende
rielale
verCchillende hoofdCchedels
vijf hoofdrasfen
hoofdrasCen des menfchelijl{en
menCchelijl{en ge!1achts
gellachts op.
I. Het
Hel Knuka[i!i;he.ras,
Knuka[i{che-ras, hetwelk, volgens
volgcns alle phyfiologifche
phyfiologiCche en
gefchiedkundige
geCchiedkundige opgaven, waarfchijnlijk
waarCchijnlijk de oorfproll,relijke
oorfproll,feli./ke fiam
aam ge
gc..
weest zij, die in de beide tegenovergellelde
tegel10vergellelde ftammen,
fcammen, de .lfollgoo/[che
~llol/goolf.he
en Aethiopifche verbasterd is; tenvijl de Al1leri,~aic!le
Ameri,rn[che den over.
overgang tusfchcn
tusCchen het Kaukafifche
Kaukafifohe en ]}fongoolfclle,
Mongoo/fclJe, gelijk het 1I1nleÎjfche
lI1n/eiji.he
dien tusfchcn
tusCchcn het Kauka/ilde
Kauka{i/de en det/ziopifc/ze
Aediopifclte ras uitmaakt. Het Kn~
KnU'!
kafifche, waartoe de Europeane11,
knfifche,
Europeallet1, uitgezonderd
uit;~ezonderd de LapLnp- en Fi/llallders_
Fill/nlldcrs.
voorts de westelijke Aziaten, aan deze zijde van de Obi,
Obi. de KtlSpi
Kt/spi..
fehe zee en de Galzges.
Afrilranm, gevolge.
[.he
Ganges, benevens de noordelijke dfrilroncll,
gevolgelijk
liJk de bewoners der aan de oude Grieken,
Crie/wI, en RomeilJen
Romeillen bekcnde
bekende wereld
l:mg zacht
behooren - heeft eene witte kleur met roode wangcn,
wangen, en lang
nogtans bij den eenen in het blondc,
blonde, bij dcn
den andeen bruin haar, dat Ilogtans
ren in het donker bruine overgaat; een tamelijk verhevcn,
ten
verheven, ovaal rond
aangezigc,
aangezigt, wel geopende oogen, dunne lippen, en bevat volgens onze
voorftelling de fchoonfte
CchoonCte menCchen. Hoe meer men naar het Noorden
komt, zoo veel te blanker is de huid, en vindt men blonde haren en
kOIDt,
blaauwe oogen; doch hoe verder naar het Zuiden zoo veel te bruiner
is de kleur der eerCte, en zoo veel te gemeener de zwarte der laat.
laat{ten.
JandCtreken zijn bruin haar en oogen zeel'
rten. In de middelfte landftreken
gewoon.
!l. Het ~l[ongoolfche-ra$,
~lfongoolfc!ze.ra$, waaronder.
waaronder, met uitzondering van de 1I10/eiJI[nleijers,
Azirlten, voorts de Lap- en Fin/llnders,
Fil//anders, benevens
jers. de overige AzirJten,
de Eski1l1f1UX
Eskil11nux in het Noordelijke Amerika
Amerikrl geteld worden,
worden. is meest
citroenf\!hillen, en plat
ros van kleur, genoegzaam als gedroogde citroenCchilIen,
van :I:Ingezigt;
aangezigt; heeft eenen kleinen, ingedrukten neus; bijna bol.
bolronde en ter zijde uitpuilende wangen; naauw toegetrokken oogle_
oogleden, en zwart, een weinig (1:roef,
ftroef, neerhang
neerhangend
end , en niet zeer dik
haar.
baar.
3. Het Aet"iopifche-ras
Aethiopi{clte-rns is meer of minder zwart;
zwnrt; heeft
beeft zwart
gekroesd haar; voorwaarts uitftekendc
uitCtekende kaken; omgekrulde
oIDj!ekrulde lippen,
overi..
en een en meer ftompen dan langen neus, en bevat de overi.
ge Afrikallen,
Afrikanen, namelijk de Negers, die zich dan door de Fillaks
FII/aks
in de Mooren eQz.
ellz. verliezen; gelijk alle andere verCcheidenheden
verfcheidenheden van
bet menCchen-gellacht
menCchen-gefiacht met hunne naburige volken in een loopen of
als zamenvloeijen. Het eigenlijk leder der huid is bij de iJ'looren,
lJlooren,
gelijk bij de Europeanen, wit; doch de daarover liggende, dunne
aa11 de vuilroo.
flijmhuid zwart in verfchilIende
verCchillende afdalingen; behalve aall
de lippen, gelUk ook aan de binllenfte
bimlenCte vlakte der hand en aan
nan de voet.
zozo.
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zolen, waar ziJ
vergelijking van het
zIJ witachtig is. De fchedel is, in vergelijkIng
overige geraamte,
geraanue, grooeer
grooter dan bIJ de Europeallen;
EtlropetJllen; de herfenpan kleiner, en aan de zijden ingedrukt.
4. Het Amerikafthe-ras,
Amerikafthe. ras, waarvan de hoofdkleur die van kokOe
per is, gelijk kaneel en leerlooijers run, fomtijds als ijzerroest,
of armgeflagen
Duik, ftroef,
aangeflagen koper, heeft Ouik,
fcroef, zwart haar, een breed,
maar niet
nice plat
plae aangezicht, met fterk teekenende gelaatstrekken, en
bevat de overige .dmerikrmen,
Amerikanen, behalve de Eskimtltlx.
Eskit/JtJux. De Amerikanen,
met uitzondering der NoordenlijkCte
Noordenlijkfte en EuropiCche
Europifche affiammelingen,
zijn,
zijn; namelijk, alle meer of minàer van eene bruinachtig roode kleur,
veelal rank van geftalte, en hebben uicftekende
uitHekende kakebeenen en diep.
diep_
liggende oogen. De PerUfmen
Perurmen zijn bUna zoo blank, als de Europegrootrce Amerikanen
Amerik(l11en zijn de koperkleurige
kopeddeurige Patagonell,
PattJgonelJ, die,
anen. De grootfce
door sommigen gezegd worden gewoonlijk 6~ voet lang te ziJn,
cn de korcfte
kortrce de Peftheröhs,
PefcheriJhs, of de bewoners van het Yuurlantl,
en
Yuur/antl,
welke onnoozele l11enfchen
Illenfchen zijn, met dikke hoofden, en van eene
KretlgeelacHtig bruine kleur, die waarfchljnliJk
waarfchljnlijk voor eene foort
fooft van Kretinet:
nelz moeten gehouden worden.
net Maleiifthe-ras
j}faki.ifthe.,-as is bruin van kleur, fom tijds tot in bet
licht mahonijmahonij. en ook wel tot in het donkerfce
donkerfte kruidnagel- en
kastanje-bruine; heeft digt op een gegroeid, zwart, krullend haar,
een en breeden neus en grooten mond. Tot hetzelve behooren de
Zuidzee-eilanders, of de bewoners van dustra/ie,
Zuidzee-eila11ders,
dustralie, die van St. Maria,
de PhilippiJnfche-,
Molukftlze·, de ftraat
("traat Sunda-eilanden
Phi/iPpi.in/ehe., de iJ'folukfthe·,
Sunda·eilantlen enz., benevens de eigenlijke ~falei/ers.
IlIaleijers. Over het algemeen vallen de Australiers in twee foorten , waarvan de eene (de bewoners van de Sociteits-,
I/rimrlelijke-eiliJl1den,I die van Ooster-eiland
Ooster.eilantl
te Us- , J.1Jarquefas-, en Vrietu1elifke.eilantlen
en
cn Nieuw-Zeeland)
Nieuw-Zee/mid) , fchooner, fterk, van eene
eelle voortreffelijke geftnlgeftalte, en zeer goedhartig is; terwijl de :mdere (de bewoners van NieuwNieUlVCaledonie, en de Nieuwe Hebrt'dm),
Hebridel1), donkerder klenr
kleur en mift
miH of meer
Ca!edonie,
wollig en kroes haar heeft
heeft,I klein van geftalte is, en eene bijna nog
vrolijker, alhoewel eenigzins mistrouwende, geaardheid bezit. De lelijkfte zjjn
frfallikolo, een der Nieuwe Hebriden.
zijn de bewoners van iJ'follik%,
Hebriden,
wier zonderling gevormde fchedel
rchedel hen bijna n:lar
n:!ar eenen anp
aap doet ge.
lijken; de fcllOonften
oncmoet men op de Soeietdts-eilanden.
Socleteits-ei/anden. Zij zijn
fclJOonften ontmoet
lang, en, gelijk de Zuidzee.ei/onders,
Zuidzee-eilanders, over het algemeen, aan de
Em-opeanel1 gelijk; doch, daarentegen.
Em"opeanetz
daarentegen, komen de zeer ruwe bewoners vnn Nieuw-Holland
NieUIP-Hol/anti den Negen
Negers nabij.
MENSURAAL.GEZANG. Weleer onderfcheidde men door dede-ze benaming die foort van muzijk, waarbij
waarb~i al de nooten, volgen.
eene naanwkeurig
naauwkeurig bepaalde tijdmaat, werden voorgedragen, van de
koraal-muzijk, waarbij dit niet zoo juist in acht genomen wordt.
en had de gewoonte, om het Menfuraal-gezang
Men[uraal-gezang in het oude en nieu·
nieuwe te verdeelen. Het eerfie,
eerUe, dat reeds bij de Grieken gevonden
werd, en tot de Isde
I3de en 14de eettW
eeltW onzer tijdrekening fiand
Uand hield,
had flechts
fiechts twee onderfcheidene foorten
rootten van toonmaat , nameliJk,
nameIiJI[, ec·
ec-
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ne lange en korte, zood at iedere longe lettergreep van den tekst eenen toon bekwam, welke juist eens zoo 1:lOg duurde, als de toon
van eelle
eenc korte lettergreep. lIet nieuwe Menfuraal- is niets anders
dan ons tegenwoordig Figul'aal-gc'<.fJ1lg, waarin de lengte en kortheid
der toonen, van geheele maten tot 6411e gedeelten van llooten, kan
veranderd worden.
MENSUUR, maat, beteekent in de muziJk zooveel als toonmaar.
De fpeeltuigmakers noemen die wiskunstige verdeeling lIim!uur, volgens welke zij de lengte of kortheid der fnaren, over het algemeen
de verhouding van de wezenlijke deelen des fpeeltuigs bepalen, of
ook wel deze verhoudingen, of evenredigheden zelve. De orger..
makers verllaan er die maat doot, naar welke, hU de orgelpijpen, de
verhouding van derzelver lengte tot hare breedte verdeeld wordt.
Dus zegt men, een orgel heeft eene
eena naauwe Menfour, wanneer de
pijpen eng, maar zoo veel te langer zijn; en bij het klavier, de
viool enz. fpreekt men van eene goede en !lechte, van eene lange
of korte 1I1ellfllur. - In de beeldhouwkunst verllaat men er door de
maat, waarnaar de deelen van het model op het blok met pasfer en
potlood worden afgeteekend , en in de fchermkunst den behoorlijken
aflland der partijen.
MENTELLE. (EDME)
( EDME) Deze geleerde, lid van het Fransch
koninklijk illftimUt, hoogleeraar bij de koninkllJke militaire fchool,
alsmede bij de Normale en Centrale fcholen, enz. werd te PariiJ
geboren. Zijn fmaak leidde hem inzonderheid tot de beoefening der
aardrijkskunde; doch verwaarloosde hij daarom de overige weten·
wetenfchappen niet. welke hij
bij met een aantal fclmbare werken verrijkt
beeft. Van 1758 tot 1790 zagen van hem de volgende het licht:
1Ilmluel gtogrnphiquc; Élémens de f histo;re Romaine, !l deelen;
Géographie abrlgée de la Gr~ee; G~og1"flphie eomparée, 9 deelen;
Choix tie
de leeture! historiques et glographiques; Cosmogrophie ~M·
mentaire. cn Abrégé de la fph~re. Na het jaar 1790 leverde hij ~
behalve eenlge geographifche werken, tot Frankrijk betrekking heb.
bende, nog vcrfcheidene
verfcheidene anderen, namelijk: Géographie ancienne
de fencycloptdie par o,"dre de malière, 3 deelen; Deseriptio1J tie
Ja Pologne; Description
Deseription du Pélopon~fe
P~/opon~fe d'apr~s les auteurs Grecs -et
Latim, met de .grootlle
grootlle kaart, die ooit van dit gedeelte van Out/.
Griekenland verfcheen; Deseription glographique, phyflque et politi'llle ancien ne et moderne des Provinces Unies des Pa,s. has, met
3 kaarten; eene nieuwe, merkelijk vermeerderde, uitgaaf van de
Dietionnaire gtogrnphique
gtogrophique de Posgien, mede met 3 kaarten; CourJ
complet de cosmographie ,tie chronologie et á' histoire anciemze et .t1l0derne, 3 deel en ; Préeis
Prleis de f histoire univerfel/e, pe13dant les dix
premiers fièeles de Nre vulgaire; Géographie
G~ographje mathlmati'lue, p!typ'luc et politique
oppo/Uique de toutes les parties tlu monde, vooral voor op..
voedings.inrigtingen, hoogleeraren in de aardrijkskunde enz. bellemd,
en eindelijk, om geenc meer van deze roort op te noemen, Tahleau
{]n.
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tfyne!lronique
Jjnc"roniljue ties
des principollx
pr;ncipaux IV~l1emens
Ivblcmens tie
de rrhistoire
histolre ancicnlZc
anct'cnt~e et momad!rne,
d~rne, pnr
por ordre des fiècles,
fii:des, OYfmt
avant ct après ftre 'Vulgaire, met
mee
eene verklaring.
lVIEN'fELLE, hoe zeer bovenal de aardrijkskundige
aardriJkshl11dige kennis, en die der
bevorderende, verloor daarbij de fraaiJe
fraaije letteren niet uit
gefchiedenis bevord~rende,
het
losfe dichtl1:11kken
dichtll:ukken enz.
bet oog, en flaagde, onder anderen, zeer wel in los[e
Dan, terwijl hij zijnen geest met fieraden verrljlue,
verrijkte, verzwakte zijne
zijn~
onvermoeide werkznamheid
werkzaamheid het ligchaam,
Iigchaam, hetwelk eindelijk in Winterm. 1815 bezweek. Hij bereikte den hoogen ouderdom van 88
jaar, en hllWd:!
huwde nog, toen hij reeds 75 jaar telde, nadat hij niet
Il:een in de blaas onderlang te voren de kunstbewerking van den l1:een
gnan had. Hij was van een zachtmoedig karakter; genegen om te
gaan
verpligten
verpligten;; vrolijk van aard, en bezat, bij eene buitengewone mate van geleerdheid en kennis, die bel1:endige
bef1:endige zedigheid en nederigbeid, welke de onaffcheidelijke
onafîcheidelijke gezellinnen van ware verdiensten zijn.
MENTOR of lVIENTES,
MENTES, veldheer der Tojiërs.
Tajiërs, De zoon van
ALClnIUS,
ALCIMUS, een vertrouwd
venrouwd vriend van ULYSSES, die hem, bij zijne
reize naar Troje, de zorg voor zijn huisbell:uur
huisbel1:uur opdroeg. Meer bebe.
kend, echter, is hij als onderwijzer van TELEIIIACHUS,
TELEIIlACHUS, zoor.
ZOOI! van
ULYSSES, dien hij tot wijsheid en deugd opleidde, en vergezelde "P
,'p
zÜne zeetogten, ten einde zijnen Y:Jlier
zijne
ntier te zoeken; en van hier.
hier,
dat ook zijn naam bij ons nog dikwijls in de beteekenis van een en
wijzen raad;;ever en leidsman gebruikt wordt.
MENTZ
hoofdll:ad en reü
reû...
lVIENTZ of MAINTZ. De oude voormalige hoofdl1:ad
dentiepla;lts van het
dentiepla:tts
bet aardsfiift
aardsll:ift van gelij1<en
gelijl<en naam,
naam. met ruim 25,000
inwoners,
inwoners. aan den Westelijken oever van den Ri.!n,
Ri.fn, waar zich de
lIfcilt
lIfcin in dezelve uitll:ort.
uitfiort. Sims
Sints den vrede van LUllcl,j/le,
LUlIcvi/!e, tOt
tot op dien
lIfmtz aan Frallkri.fk,
Ff'tlllkri.!k, en maakte een gedeelte
van Pari/s,
Paf'ifs. behoorde 1I1mtz
van het departemem
departement 1Ilo1lt
dc TOlJlJére
1I101lt dl!
ÎOIJTlére uit; doch werd naderhand aan
Duitfclu'7'S terug gegeven, wanne::r
wanneer de vesting door de Pruififche
de Duitfclt('l's
en
cn Oostenrijkrche [Toepen bezet, maar de !lad
flad onder het gebied van
Hesfen-Da/'mfltldt, thans het groothertogdom Hesfen
Hesfen-Dol'mflfldt,
Hesfcn,, gebragt •, en in
Hooim. 1816 in bezit genomen werd. 1I1entz
lJlentz is als vesting van groot
belang; zijnde de werken door de F1't1l1fchen
Fraf1[cltell nog aanmerkelijk ver.
Fl1vorita.
fierkt en uitgebreid geworden. Het keurvomelijk
keurvorstelijk flot Payorita,
met zijnen tuin, waterwerken en heerlijk uitzigt over den RiJn
Rifn en
Mei/:,
Me;1/, is door de gedurige belegeringen, 111et
met meer andere openbare gebouwen, geheel verwoest. Het hospitaal van St. Rock, met
zijne boekdrukkerij en koufen-fabrijk;
kouîen-fabrijk; het raad-, tuig-,
tuig-. red omenoutenrijîchool, en meer anderen.
en adelijk gezelîchapshuis;
gezelfchapshuis; de riJfclJOol,
anderen, behooren
tot de merkwaardigll:e
merkwaardigl1:e gebouwen, en onder de oudheden telt men
voornamelijk: het tnOI1Ul1Jl!lltllllZ
mOIlUIIJClltum Drt//l,
Dmji, niet ver van den wal buiten
Mentz. De univerfiteit, in 1477 gcflicht.
gell:icht. en later van eene fraaije
fraaiJe
boekerij, eenen kruidtuin en een OllCleedkundig theater voorzien,
werd in 1798,
Frmlfc·1e/1, in eene centrale fcl1001,
1798. door de Fral1fc'Wl,
îchool, en deze,
in .802,
,802, in
jn een
ecn lyceum veranlk'rd,
ver:tud~rd, w:tnrop
w:larop hier in het volgende ja~r
ja9r
Llz~
cc.
LI
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ccne vnn de vijf groote geneeskundige fcholen van FrankriJk werd
op~erigt.
De f1:ad heeft, hoewel minder dan voorheen, echter nog
verlèhcidene aanzienlijke fabrijken. De bij Jrfcntz over den Rif"
liggende fchlpbrug, die 450 fchredell lang is, voert naar het tegenover liggende f1:adje KasJe/.
MENUET. I. Een klein voor den dans ingerigt muzijkf1:11k in
maat, hell:aande uit 2 deelen, waarvan ieder weder uit 8 maten bef1:a1t. Meermalen is er zelfs eene trio (ook 1I1enuetto [econdD genoemd) bij, insgelijks uit 2 deelen berlaande, welke dezelfde beweging en maat behoudt, en naar welker einde de Menuet herhaald
wordt. 2. De dans, welke dit muzijkfluk vergezelt, en uit hoofde
van zijn zacht karakter voor meer beCchaafde gezelCchappen gefchikt, en voor de houding van het Iigchaam zeer voordeelig is. Men mcent, dat de Menuet van Franfchen oorfprong is, en oor.
fpronkclijk bij die natie eene fnelle heweging gehad heeft; wordende
l1are benaming afgeleid van het woord mener, leiden, omdat de dame in het midden en aan het einde van den dans door haren me-dedanfer geleid wordt.
lVIEPHlTISCH. Zoo noemt men ièdere luchtfoort, waarin menfchen of dieren niet kunnen ademen, lDaar verf1:ikken moeten, Stiklucht. - De benaming wordt ontleend van het Latijnfche woord mephitis, zwavellucht beteekenende. Ook vereerde men te Rome eene
godheid onder dezen naam, als de befchermgodin tegen fchadelijke
11itwafemingen en dampen.
lYIEPPEL. Een, door eene vruchtbare landf1:reek omringd, Neder!:mdsch f1:adje, In de provincie Drenthe, dat veel fcheepvaart heeft
en f1:erken handel drIJft. Het telt 5,000 inwoners, allen of Procestantfche Christenen, of Joden. Deze hebben eene fraai gebouwde
fynagoge, genen, in het midden van het !ladje, eene groote kerk.
De weinige Lutherfchen, die geen' vasten leeraar hebben, bezitten nog
eene kleine kerk. Een wel ingerigt groot armenhuis; eene Latijn.
fche fchool ~ de Franfche en Nederduicfche fcholen, onlangs met een
nieuw gebouw vermeerderd; een departement der maatfchappij: tot
Nut "(ln " A/gemeen, waarmede een natuurkundig gezelfchap verbonden is; deze allen behooren tot de goede inrigtingen in deze welvarende plaats, wier jaarlijkfche en wekeIijkfche markten !lerk bezocht
worden. Uit Drenthe en elders wordt eene verbazende menigte
turf over het nabij gelegen Zwartjluis naar Holland, enz. vervoerd.
De ingezetenen vinden hun beflaan in koren-, pel-, zaag en oliemo
lens, grutterijen, brouwerijen, azijnf1:okerijen, fcheepstimmerwerven,
hout- en fl:eenkooperijen, weverijen, enz.
MERCIER. (LOUIS SEBASTIAN) Een belangrijk en beroemd
Fransch fchriJver, die te Parijs, in 1740, het eer!le daglicht zag,
{:n aldaar den 26 vnn Grasm. 1814 f1:ierf. Voor de omwemeling
was hij pleitbezorger bij het parlement, en naderhand afgevaardigde
in de Nationale conventie. waar zijne tegenkanting tegen de gebeur-

!

te-

Cl.. S.)
MER C IER. (l..

533

tenlsi'en van 3 van Dloelm.
D1oelm. hem ruim een jaar gevangenis berokkentenisCen
de. In vervolg van tijd werd hij lid van den raad van 5°0,
500, in welonderfcheiddc; daarna befhmnler
ken hij zich door liefde tot orde onderCeheiddc;
befintJl'ller
van de nationale loterij, tegen welke hij, vroeger, in zijne [chri['
fchrir
inflitullt van FratJkFranl.;ten had uitgevaren, en eindelijk medelid van hel inl1ituut
,.ijk. MERCIER trad, feden 1760,
1760, het eerst als dichter met verfchei·
verfchci,
,.i/Ic.
voorfchijn, welke men in de H4roïdcs
H4roïdes et tJ/tat/dene heldendichten te voorCehijn,
tres pilces de poëfie (Brusfel 1764)
1764) bijeen verzameld vindt, en betoon cel te arbeiden, nadat hij vooraf zijn le4
le~
gon in 1769 voor het tooneel
zenswaardig werk de Tltédtre,
Tkédtre, ou 110UVei es/ai
es[ai [tir
[/Ir ft/rt dmmfltiqtJe
dml/Jf::ique
had uitgegeven. Van zijne dramatiCche
dramatifche (lukken,
fiukken, die allen eene
eelle zedelijke firekking
llrekking hebben, heeft men eene, tot het jaar 1178 100pende, verzameling, welke onder den titel: ThMtre complet de J11r.
j111".
MERCIER, in vier 8vo deel en te Amflerdam is uitgegeven. Meer
Mcer
beroemd, echter, dan door zijne tooneelfiukken, maakte hij zich
door zijne "unroristifclte
fchriften, waaronder inzonderheid
"umorislifcke (luimige) fehriften,
zijn jaar !2!140
!2!240 behoort, hetwelk in 1772
177!2 uitkwam, en waarin hij
cenen Gaap van 7 eeuwen, doet ontwaken, cn
CI1
eenen Pari/zennar,
Parfjzenatlr, na eenen
het veranderde PariJs
Pari,is met het voormalige vergelijken. MERCIER
MERCJER
dacht toen niet, dat hij deze llad nog meer zou veranderd zien, dan
zijnen, na eenen zoo langdurigen flaap, ontwaakten Parijzenaar
Parijzenaor
1781-1789 twaalf
ondervond. Het Tableau de Paris, waar van 178[-1789
beval een 1lerk
trefFend geteekend
geteekcnd
llerk en trc(fend
deelen in het licht verfchenen t bevat
p,.a1tkrijks, in
tafereel van den voormaligen zedelijken
z.edelijken toefl:and
toeftand van F,.o'lkrijks,
hoofdfiad, welk werk hem natuurlijk
dit opzigt, zoo merkwaardige hoofdIlad,
vele onaangenaamheden berokkende. Mon bonnet
bonneJ dc
nuit ~ pour [e,.[cr·
de lJuit,
"ir
au Tallleau
J 78S, en
"Ir de {uite
[uile (JU
TaMeau de Pans,
Pons, kwam in 1784 en J78S,
Man honnet
ma/in het volgende jaar jo
bcide werwer·
Mon
honnel de matin
jn het licht: beide
allerlci
ken bevatten eene reeks van lezenswaardige !lukken over allerlei
voorwerpen van den dag; terwijl :zijn
zijn werk, Ie nouveau
nou~'eQU Pm'is,
in 1800 in 6 deelen, uitgegeven, enkelde belangrijke trekken beonderwcrp
helst; doch op verre na zijne vroegere fchrifteu over dit onderwerp
men van dezen
dezcn vruchtbaren
niet kan evenaren. Bovendien heeft lDen
f'oi
Porlra;1 óe
de PHILIPPI!.
PHlLIPP~ Il
II,t t'oi
fchrijver nog de volgende werken: Port,.ait
efEspagne, (Amfl. 1785); Portraits
Frunce, (NeltchatfEspagne,
Porlrails des rais
rois de Frtmce,
(Net.:chatel 178;, 4 deel en) ; Songes et "ifions
(Parijs 1788,
,,;fions philofophiques, (Par/fs
~ deelen);
dail'es {ur
[ur /es
les gouvernemens,
(1789,2deelell);
A
deelen) ; Notions clai,·cs
gouvernnne1ls, (1789,
~ deelen) ;
J. J. ROUSSEAU , COlt{ider4
cOlz[ider4 tomme
comme un des premiers auteurs
auleurs de la
bcnevens verfcheidenc romans,
révolution, (Parijs 1791,2
r4volulion,
J791 , 2 deelen) ; benevens
als: la Sympathie morale (1767), Histoire d'rme
d'tme jeune LUlhérienllc
LUIMrie,me
MERCIER
cn op
oprcgt
karaktcr; was ongemeen
ongemcen
enz. MERCI
ER bezat een trouwhartig en
regt karakter;
cn zijne innemende
innemcnde gelanstrekkell
gelantstrckkcll
beminnenswaardig in zijnen omgang, en
verfland, als zijn bra~f hart. In dl:!l
dl."!l l:l:1ti:ell
l:l:1ti~CIl
kenmerkten zoowel zijn verlland,
levcns was hij dikwijls zeer
zcer zonderling, en
cn verwierp, hij
tijd zijns levens
voorb. de fchilderlmnst,
fchilderkunst, als
nIs den oorli1rong
oorf}'rong van den a(L~()dendicllst,
n(~odendiellst, C!~
verfpreidde in 1801, uÎt
uit fcherts, het
hct berigt van zijnen
2ijnen d'Jorl.
verfpreiddc
l~'JOrl.
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MERCURIUS. BIj de Grieken HERMES , een zoon van titUS
en MAJA, waarvan de fabeJgefchiedenis van dien tijd wonderlijke
dingen verhaalt. Hij wordt gehouden voor den uitvinder van den
citer (zie aldaar), waardoor ApOLLO, toen hij hem op denzelven
boorde, zoo verrukt werd, dnt hij den uitvinder om zijn fpeel.
tuig verzocht; het gebruik daan-an van hem leerde, en hem daarvoor een geesfel of zweep gaf, om voortaan gemeenfchappelijke
kudden te kunnen hoeden. ApOLLO fiond nog meer verbaasd over
dezen vindingrijken god, toen hij hem ook op de fluit hoorde fpeJen, en floot met hem ecne overeenkomst, waarbij MERCURIUS
-beloofde, hem nooit zijnen citer of boog te zunen ontnemen, noch
immer zijne woning te zullen naderen, waartegen hem ApOLLO
den gouden vredesfiaf (ctldtlceus) fchonk.
HOlllERUS fchctst ons MERCURIUS als een fchoon, tot de mannelijke jnren overgaand jongeling, mee eenen uitloopenden baard.
gevleugelde voeten, en een en fiaf in de hand, als bode en gezant
der goden, die, als uitvoerder der bevelen van PLUTO, de zielen
der afgefiorvenen nnar de beneden-wereld voert; door zijnen fiaf der
fierveIingen oogen kan fluiten, de draomen befiuren, en de flapend~
weder wekken. Voorts was hij ook het zinnebeeld van fchranderheid, list en doorflepen bedrog, en zelfs van den meineed, waarbij
nlen echter moet in het oog houden, dat men in de oudheid aan
deze denkbeelden niet dat onceerende en laagzielige hechtte, dat wij
thans doeOJ Voorts verfchijnt hij reeds bij HO:\1ERUS, en nog dtl~
delijker bij HESIODUS, als drogredenaar. Van zijne uitvindingen
fpreekt de eerstgenoemde fchrijver niet; :doch lateren lèhrijven hem
die van den dobbelfieen, de muzijk, aardmeetkunde, uitlegging van
droom en , van maten en gewigten, letters, enz. toe.
MERCURIUS werd in alle Griekfche fieden vereerd; doch inzonderheid in Arkl1die.
Arkndie. Zijne feesten noemde men Herml1ea,
Hermnen, en werden
op verfchilI ende wijzen gevierd. In Rome had hij meer dan eeneD
tempel, en op zijn feest, dat den Isden van B1oeim. inviel, bragten hem, inzonderheid, de kooplieden offers, opdat hij hunnen handel mogt zegenen, en hunne ondernemingen doen gelukken. De
beeldende kunst gaf hem tot zinnebeeld den haan, om waakzaamheid; de fchiIdpad, om zijne uitvinding van de citer; den buidel,
om den god des koopbandels ; den ram, om den intleller van gods..
dienstige gebruiken en offers; de fiomp van den palmboom, waaI\o
tegen zijne fiandbeelden rusten, om den uitvinder der fchrijf- en
rekenkunst op palmbladen; de harp, of het fikkelvormig mes, om
den moordenaar van ARGUS, en den bond, op Alexandrijnfche munten, om fcherpzinnigheid en waakzaamheid aan te duiden.
MERG. Is die vette zelfllandigbeid, welke in de beenderen van
menfchen en dieren gevonden, en door de van alle zijden indringen.
de flagaderen van het bloed afgezonderd worde. Het dringt tusfchen
de vezelen der beenderen, cn bewaart dezelve voor uitdrooging en
die
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die broosheid, waaraan zij anders zouden blootlla:m. Ook noemt
men, in de plantenkunde dat celachtig wecfrcl Jl1erg, hetwelk men
bij de gewasfen in het midden van den llam en de takken aantreft;
zich ook nog door all'lerQ declen der pl:mten vcrfpreidt, cn met het
celachtig weeffel van den bast de grootfic overeenkomst heeft. Dit
befiaat uit de fijnfie vaatjes der gewasfen , die in alle rigtingen door
elkander loop en , en een zoo fijn weeffel vormen, waarin zich zeer
kleine holten of tusfchenruimten bevinden, die zich niet alleen in
verfcheidene planten, maar 001, in derzelver verfchilIende deelen,
in onderfcheidene gedaanten verwonen. Met het cclaclltig weeffel
van den bast fiaat het eigenlijke Merg in verband. Bij bomnen dringt
hetzelve door het hOllt In het fplint, en maakt een gedeelte van het
netvormig weetTel van den bast zelf uit. Het verfpreidt zich tot
in de bladen en bloefems, en eindigt van langzamerhand iu het
zaad, waarmede de plant hare uiterfle mergpumjes afwerpt. Bet
Merg fchijnt het wezenlijkfie gedeelte der gewasfeu uit te maken,
hetwelk voor haren groei onontbeerlijk is. Vermindert het, daa
wordt dezelve gefiremd; en fierft de plant, of een gedeelte derzelve, dan verdwijnt het Merg geheel. Hetzelve is, uit ho ofde
van zijn celachtig maakfel , ter opflorping en beweging van de
voedingsfiof der plantgewasfen bijzonder gefchikt. Wanneer de vaten zonder Merg waren zoude ook de voeding ophouden; want
wanneer het zamentrekt, en aan de binnenwanden der vaten
vaten· hecht,
dan is het met den groei der plant gedaan, en zij fierft lang.
ZllIllerhand. De halmen van het koren vormen, als het rijp is,
ledige buizen. Bij de boorneu verliest zich het Merg In de inwendige houtringen, en wordt hard. Deszelfs draden vereelligen zich
naauwer, en hierdoor worden de houtringen niet a!leen vaster.
maar ook naauwer aan elkander verbonden; terwijl het Merg nog
in de buiten!le ringen van den boom zijne diensten verrigt., tot dat
hij eindelijk geheel fierft.
MERGEL. Een zeer naauw vereenigd mengfel van kalk, thoon.
zand enz. Van daar de onderfcheidene bemlmingen der foorten, uit
het voomaamfie befianddeel genomen, zooals : kalk-mergel, thoonmergel, enz. Zij is meest graauw, in andere onaanzienlijke kien.
ren overgaande , ondoorzigtig , en van verfchilI enden zamenhang
en vastheid; en van hier. dat men van dezelve 3 hoofdfoor.
ten OIlderfcheidt, als: 1. il1ergel·aorde, die meer of min los, of
ook wel aan elkander gebakken, meest ruw op het gevoel, en ligt
Is. ll. Mergel-tuf, van een hoi, met gaten doorboord, fomtijds genoegzaam fponsachtig zamenfiel, meest aardachtig van breuk, bijna
altijd vol van overblijffels en kenmerken van voorwerpen uit het
plantenrijk, die daarin omkorst of omgroeid zijn: inzonderheid vindt
men er afdrukfels in van bladeren, worceltuig en biezen; aau verfcheidene oorden ook kleine rivier-llakhorcmjes, en in andore verkalkte zee-conchijlien enz. Deze MergeIfiof vormt hier eu daar
L I 4groo.
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groote beddingen van laag uit het water op elkander gepakt land,
waarin dikwijls overblijffels van oliefanten , rhillocerosfeu, fchildpadden, en andere, in Indië te huis behoorende dieren, gevonden
worden, die men nu en Cedert lang in onze luchtllreken , van tijd
tot tijd, heeft opgedolven. En 3. Mergel-I/een. Deze is digt, en
wel deels vast, deels fchilferig, de I:tatfie vooral dikwijls delldritisch: ook komt dezelve in verlèhillende bijzondere. gedaanten;
als Mergel.noten enz. voor. HU is aardachtig van breuk. en gaat
in digten kalkfieen, ook wel in tufwacke over. De Mergel,
waarvan eenige foorten tot fteengoed en onecht porfelein worden
gebruikt, dient in den landbouw, inzonderheid, om den grond te
verbeteren en werkzaam te maken; want offchoon de Mergel zelf
geen plancenvoedfeI is, en dus de plaats van mest even wdnig
als andere aardfoorten vervangen kan, neemt
necmt hij echter gretig de
beftanddeelen van den dampkring op, en deelt deze weder aan de
bijzondere geaardheid van
planten mede. Ondertusfchen moet de bijzondcre
den grond altijd, bij de keus van de foort van Mergel, in n:mmerking genomen worden.
MERIAN. (MARIA SIBJjUA) Deze wijd vermaarde vrouw, te
Franltfort aan den lI-lain geboren-.
geboren-, was de dochter van den beroemden plaatfnijder MATTHEUS MERIAN. Reeds vroeg gaf zij blijpenCeel, wclke
welke met de
ken van hare overhellende neiging tot het penCcel,
aangroeide. Zij huwde, in
jaren en haren roem meer en meer aangroeidc.
1665 aan JOHANNES ANDRIES GRAFF, een
goed fchildcr, en voorcen gocd
\'oorbehield haren vaderlijken naam,
al een ervaren bouwkundige; doch behicld
Onder.
als meer bekend zijnde, dan die van haren echtgenoot. Ondcr.
belettede het huwelijk ha:lr niet, om dc
de liefde tot de
tusfchen beletcede
kunst aan
niet genoeg, de Natuur,
aau te kweeken.
kweek en. Het was haar nice
NatUur, ten
tcn
aanzien der menigvuldige diertjcs,
diertjes, met hare eigene kleuren,
klcuren, op perkement na te bootfen , maar zij legde zich tevens coc,
toe, om derzelver veranderingcn,
veranderingen, en de wonderbare
wondcrbare hervonning der mpfen
mpfcn in
gevleugelde uiltjes, witjes enz., benevens demenigvnldige
demcnigvnldige wUze
wijze
van voortbrenging, en het voedfel , waardoor zij befl:aan, op te
afteekeningen en vlijtige navorfchingcn
navorfchingen
fporen. Om hare kunstige afceekeningen
te gereeder verkrijgbaar te mnken, liet zij dezelve in het koper
brengen, en, mec
met bijvoeging van hare n:tanwkeurige waarnemingen,
door den druk gemeen makcn.
maken. lIet
IIct lfie
Ifie fiuk zag in 1679 ce
te Neu.
hegin, ,'oedfeJ l'1I
,.enherg
,.enberg het licht, onder den titel: der Rupfen begin,
wonderhare
verandering. en werd, in
het ade van gewonderbare verandering,
ilJ 1683, door hct
lijken aard gevolgd; doch dit alles was Ilechcs
Ilcchts de voorbode van
ondememing. welke zij in in 1693 gelukkig ten
eene belangrijker ondememing,
uitvoer bragc.
n:lmelijk, tot eene reize naar de ,,pes/bragr. Zij belloot, Il:lmelijk,
Indië, en bleef omtrent a jaar op Sun'nnme, alleen, om alles,
wat tot haar oogmerk diende, naauwkeurig naar het leven af te
[eekenen , en in den grond na te Ij)oren. Van hoe veel nut haar
ijver voor de weetgierigen geweest zij, getuigen
gctuigen diegene, die het
groo·

MERIDIAAN. MERINOS.
S37
537
werk gezien hebben, hetwelk zij, niet lang na hare terugkomst in het vaderland, in J 705 in het licht gaf, onder den
lI,fetaffiorphoJis infoctorlm1
;11[ectormit Surino111eufiu7II,
Surino111elJfiu1I1, of: Gedaan_
titel van: lI-letamorphojis
te-verandering der Surinaamfche
Surinaamfehe infekten.
infektcn. In dit verwonderlijk werk
ziet men al de bloedelooze diertjes,
dienjes , op dezelfde gewasfen , bloemen en vruchten, waarop zij ze heeft gevonden, zoo natuurlijk
afgebeeld. dat zij voor het leven Ilaauwelijl:s
afgebeeld,
na:mwelljl:s behoeven te wijken:
ook vindt men in hetzelve een berigt omtrent de voortteling der
klkvorfchen, padden, hagedisfen , flangen en fpinnen; alle welke
dieren zij in de brandende luchtnreek
luchtfireek van Amerika
Amedkfl naar het leven
heeft geteekend. Behalve de gemelde heeft zij nog verfcheidene
kleinere werken van minder belang uitgegeven. Zij fiierf te
LOUWlll. 1717, en liet twee doclJters
doclaers na, JOHANNA 11KAmjJerdam
HEAmjJerdnm in Lotlwm.
LENA en DOROTHEA MARIA, welke zij zelve in het bloemfehilderen
LEN!.
beeft onderwezen, en· waarvan de l::atne,.
I::atfie,. die haar op de rei ze naar
Suriname vergezelde, behalve in deze kunst, ook ill de Hebreeuwfche
fehe taal is bedreven geweest.
MERIDIAAN, of lVIIDDAG-CIRKtL.
MIDDAG-CIRKEL. Bij de fierrenkunrligen
fierrenkundigen
die groote cirkel der hemelglobe, welke door de pool en het zettith loopt, den evenaar onder regte hoeken fnijdt, en de aardglobe
Westelijke, veJ'o
in !1~ gelijke deelen of halfronden, het Oostelijke en WesteliJke,
vel'deelt,
declt. In de aardrijkskunde noemt men dien kring of cirkel Merid,'Merid,"
aon, welke door de pool en een zeker bepaald punt van de opperaan.
vlakte der aarde loopt, en den evenaar en alle pamlr:/len
para/dien (mee
(met den
geJij k loopende cirkels) op twee tegen elkander over lig
evenaar gelijk
gende punten, lijuregt
lijnregt doorliJijdt. Men kan zich derhalve zoo vele
Meridianen voorfielletr, als op den evenaar, of op ecnig evënY'iJdig
evènY'iJdig
punt, naast elkander liggen kunncn.
kuuncn. AI dezc
deze cirkels liggcn
liggen met de
gelijknamige hcmelkringen in dezelfde fire~I~,
fire(!J~, dat is: op ieder
iedcr punt
van den Meridiaan der aarde
aardc loopt dezelfde Meridiaan des hemels
door het zenith.
pl:tatCen dus, die onder denzelfden Meridiaan
zmith. De plantten
liggen, hebben gelijktijdig middag. - Ieder
leder Meridiaan wordt, geluk over het algemeen ieder
iedcr cirkel, in 360 graden verdeeld, welke
dienctJ ter bcpaling der
Alle plantren
dcr a~rdrijksl;t1ndige
a~rdrijksl;t!ndige breedte.
plantfen , welke onder eenerlei Meridiaan liggen, hebben ook dezelfde lengte. Men
eernoemt den cirkel, waarvan men de overige begint te tellcn, den eet'flen Meridiaan, die geheel
gehcel willekeurig gekozen wordt. De FmnFronfchen trokken denzelven door hct
het Westelijkfle
Westclijkfie der Kanarifche
Kanarifehe eilanden, door &'-'-0
Ferro (20 graden ten Westen van de Parijfche fierrenfielTenden.
wacht)
wacht);; de Enge/fclJen over Crcemvich en de Nederlandfche zeelieden doen dit over den Piek (een berg) op het eila.nd Teneriffe;
Tmcriffe; doch
bet ware wenfchelijk, dat mcn
men hierin eens
het
cens cene gelijke bepaling
'maakte. Van dczen eerfien
eerClen Meridiaan worden de lengtegraden, van
het Westen naar het Oosten,
Oostcn, rondom de gehcele aarde bepaald.
teMERINOS. Zoo noemt men een bijzonder ras van fchapen, te·
huis behoorende , doch hetwelk van daar
genwoordig in Spanje te buis
LI5
ook
groot~
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ook reeds in ver1"cheidene EuropiCche landen is voortgeplant, eu zicb.
van andere dezer dierCoorten door een ingedrongen s meer klein dan
groot, Iigchaam, inzonderheid echter door zijne fijne en zachte wol,
onder1"eheidt. Volgens het waarfchijnlijkst vermoeden {lammen deze
fehapen uit Afrika af, en zouden da:lrvan den naam van llferinos,
hetwelk zoo veel beteekem als van de overzfjde der zee (ovcjas me,.;"as, of tras humll"tes), verkregen hebben. Hoe dit ook Zij; zoo
veel is zeker, dat PHILIPPUS IV, koning van C4uilie s Arabifehe
fchaapskudden naar Spanje liet komen, en dat de kardinaal XIMENES.
3 eeuwen later, van die dieren een aantal uit Afrika naar Segov;a
overbragt. Men telt in Spanje 5 miIlioen lIJerinos.
llJerinos J die ten mins,te een zuiver inkomen van 8 millioen daalders opbrengen. Ver.
mits deze fchapen op de bergen van bijna geheel Spanje grazen,
zoo noemt men ze ook wandelende fehapen; terwijl de andere, die
eene grovere wol hebben, jlal-[chapen geheeten worden.
De geheele inrigung, teu aanzien der voortteling en het weiden der
Merinos, is over het geheel zeer belangrijk. Zij verhuizen tweemaal in het jaar, namelijk: in de zomermaanden, van Grasm. af, gra%en zij in de Noordelijke fireken van Leon, Castllit en Arragrm,
en in den winter, beginnende met Herfstm., in de warmere oor·
den van Andalufie, la Ma"clzia en ESlrnm4durtl. Gewoonlijk
worden de kudden in 10,000 fiuks verdeeld ~ en deze weder
in troepen van 1000 fiuks (cavag"es genoemd) afgezonderd. Deze
troepen fi,aan onder het befiuur van een opperherder t die 50 her..
ders, en even zoo vele honden I onder zijn beheer heeft; terwijl
bij ieder afzondes:1ijke kudde van 100 1"ehapen 5 mail behooren.
De herders worden zeer necht betaald; want, behal're een gering
loon, krijgen zij broüd, en mogen een paar bokke. en eenige fehapen bij de overige voor zich zeI ven weiden. Het gebeele getal der
fchaapberders in Spanje beloopt ~S,ooo. en even &00 vele honden.
In bet eerst waren deze kudden een eigendom van de kroon; doch
van tijd tot tijd zijn dezelve verkocht, en de laatfie van 40,000
kwam door PHILIPPUS I in handen van den markies ITURBIATA. Thans
behooren zij aan den adel en de kloosters. - Reeds in de eerfie
helft der vorige eeuw, werden de Merinos naar FrankriJk en ZUlee.
later naar Pruisfen en Sakfe, overgebragt , waar zij zeer goed
effen.J
!chlJnen te kunnen aarden. - Men beeft tegenwoordig een effen
gekeperd doek, van uitmuntend. getweernd katoen- garen. MeriM
genoemd, dat in den handel zeer fierk gezocht wordt, en de Merinos doeken voor de vrou wen oplevert.
MERKEN. (LUCRETIA WILHELlI11NA VAN) Deze beroemde Ne.
derland1"ehe dichteres. eene affiammelinge van CAS PER BARLAEUS, van
den historiefchrijver G. BRANDT, en meer andere geleerde mannen,
zag den ~ I fien van Oogstm. J 7~ 1, te Amjlet'dam, het eerfie daglicht. Zij genoot, door de zorg harer achtingswaardige ouders, eene
uitmuntende opvoeding; gaf reeds vroeg blijken van baar dichterlIJk
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genie, en geraakte bekend met de voornaam!1:e
voornaamfte dichters en geleerden
van dien tijd, zoo als: HOOGVLIET, FEITEMA, F. DE HAAS, P. FONTEIN, A. BLOK, N. S. VAN WINTER en anderen, door wier gefiadigen omgang haar dichtvuur niet weinig aangewakkerd en levendig
gehouden werd. Ruim
Ruim!lo
20 jaar oud, gaf zij een treurlpcl
treur/pel van hare
eigene vinding in het licht, onder dcn
den titel van ARTEi\lINES,
ARTEilIINES, en met
guidc, hetwelk
h ctwelk in 1745
J745 voor het
bet eerst
het opfchrift: vertu pour guide,
op den fchouwburg vertoond werd, ongemecn
ongemeen vcel
veel genoegen gaf,
verfchcidenc gelegenheidsverzen
gclegenhcidsverzen gevolgd werd, waaren eerlang door verfchcidene
onder één op dc
de vcrheffing
verheffing "Iln
"IIn WILLEM KAREl. HENDRIK FRISO,
prins "'In
"fm Oranje, tot fiadhouder,
itadhouder, hetgeen zij, in gezelfchap harer
vrienden,
f/oom, in perfoon aan dien prins overhanvrienden. op het huis te Faom,
digde. Behalve deze verzen fchreef zij ook nog in dichtmaat eenige brieven, als: van CHARLOTTE VAN BOURBON aan WILLEM I; MA.
.RIA DE MEDICIS
MEOICIS olm
alm haren Z9011
ZOOll LODEWJJK XIII; LOUIZE
LOVIZE DE CoLIGNY aan haren
harm ZOOl1
ZOOl1 FREDERIK HENDRIK; JOH \NNA GRAY aan
MARIA VAN RICHMOND; LEIFE aan zijnen "lid
cr ERIK, eerjlm
eerflm !Je,'ader
/Je"olker
"ol1eer van Groenland; CLAUDlUS
CLAUDIUS CIVILIS
CIVILJS non
aan JULIUS BRIGANT1e
BRIGANTIcus, en van ELIZABETH,
ELIZABETH. koningin Vatl
va11 Engeland, aan HENDRIK
den grootcn:
grooten: alle
aIle welke dichtllukken
dichtflukken,, met nog ettelijken van eeneu
eenen
anderen aard, waaronder een Beurtzang
andereu
Beurtzong der herders, vdn de Itri/Jbe
/criMe
ties Hei/ands wederkeerende ; de Pérgnnlrelijlrheid
J'erganlrelijkheid des levens; NachlNoehtgepeinzen enz.; achter het Nul
Tegel1/poeden. Brieven en
Nut der Tegm/poeden,
andere Gedichten geplaatst, en gezamelijk in
i!1 1762, te Amper.
AmfJer.
dtIm
dam bij P. MEIJER, in 4to zijn uitgegeven. Dit laatst genoemde,
uitmuntend dichtfiuk
dichtftuk in 3 zangen, waarin zoo veel ware troost
en bemoediging voor lijdenden vervat is, werd door haar aan de
echtgenoote van N. S. VAN WINTER. opgedragen, en in 1766
echtgelloote
gevolgd door .een nict
niet minder keurig, getiteld: DAVID, hetwelk zoo
gevalgd
veel opgang maakte,
maalld~n een tweede druk
maakt\!, dat er binnen 8 maanden
van werd opgelegd, welke door dien van het . Nut der tegenIPoeden
tegenfpoe-den
onmiddellijk gevolgd werd.
Genoegzaam gelijktijdig vervaardigde
zij de. dicht!1:ukken:
lusdichtftukken: de ware Gelulrsbedeeling;
Geluksbedeelillg; het onderfcheid tusflhen Leven en Zijn,
Zi/n, benevens dat, getiteld: Amflerdam.
Amjlerdnm.
In het jaar 1768
J768 trad onze VAN MERKEN met haren kunstvriend
N~ S. V.
v. WINTER, die intusfchen weduwenaar geworden was, in
het huwelijk; doch uit dezen echt zijn geenc
geene kinderen vooregefproten. Sedert verfchenen van
V:1l1 haar in dichtmaat eenen brief van SALIilMÉ
LIiIMá aan DANIEL DE BOFIET , en achtereenvolgende de treurfpelen:
treurfpelen :
!tet
het beleg der jlop
fla;! Lei/den de CfI1wlards,
Ca11Jlfal'ds, MARIA VAN BOURGONDIEN
en JAKOB SIMONSZOON DE RIJK, waarbij nog eenigen kwamen van
haren echtgenoot, welke beide in 1774 betloten,
belloten, om dezelve gezamenlijk in éénen bundel uit te geven. Naauwelijks echter werd dit hun
huu
betluit bekend, of be!1:l1urders
belluit
beftuurders van den Amfierdamfchen
Amfterdamfchen fchouwburg
deden bij beiden een dringend aanzoek, om alle
aJle hunne treurfpcleu
treurfpeletJ
aan hen af te tlaan;
naan; doch olltvingen
ontvingen een beleefd, weigerend antwoord,
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waarop zij hun door eene kommisfie lieten berigten , dat men t
wanneer hunne treurCpelen alsdan in het licht zouden zijn, den
fchouwburg met dat van .Th/{Oll Sll\IONSZOON DE RIJK zoude openen.
Dit geCchiedde dan ook in Herfsun. 1774, onder de grootlle toe.
juiching; zoo als ook dit fiuk, met de overige van onze dichteres,
naderhand meermalen, zoo te A11Iflerdain als elders, met een gelijk
genoegen werden ten tooneele gevoerd. Ook te Rotterdam verkoos
men bij het openen van den nieuwen fchouwburg een harer fiukken.
en wel MARIh VAN BOURGONDIEN, hetwelk mede de hoogfie goedkeuring verwierf; vervolgens in het Hoogduitsch vertaald, en door
een gezelfchap van Hoogduitfche tooneelfpelers, in de Diemermeer
bij Amflerdam, uitmuntend werd uitgevoerd. Onder al de dichtfiukken, echter, van onze VhN MERKEN munt de G ERIlfANICUS, in 16
boeken, uit. Nadat het plan, door beide echtgenooten daartoe beraamd, en de noodige bouwfioffen bijeen gebragt waren, kwam hetzelve in 1778, met aanmerkelijke verbeteringen verrijkt, Inbee
licht, en verwierf de volle goedkeuring van deskundigen: onder :m.
deren ontving ollze dichteres van twee Roomsch-Katholljke Franfche
geestelijken deswege eenen zeer vleijenden brief, met eenen lauriertak. waarvan zij berigtten, dat hij op het graf van VIRGILIUS geplukt
was; en het was op aanmoediging van deze, dat zij naderhand de
yertaling van dit keurig dichtfiuk, in Fransch proza, ondernam. en
in 1781 in I2mo uitgaf. Ook vervnarrligde zij nog de treurfpelen
LOUISE D' ARLAC, SIBILLE VAN ANJ'OV CD GUONlDE, welke allen,
met de MENZI/wFF van haren echtvriend .. als een !2dc fiuk hunner
Eooneelpoëzij, in druk zjjn uitgegeven;. terwijl beiden het genoegen
hadden, hunne dichterlijke verdienstet) gewaardeerd te zien door de
Hollandfche maatCchappij van wccenfchappen te Haarlem; door de
maatfchappij van NederlandCchc letterkunde te Lei/den , en het Haagfche dichtgenootCchap, welke alle hun bet IidmaatCchap aanboden.
IlIttlsCchen bragt onze· dichteres, op raad van genee5heeren, federt 1775, den zomer buiten Lei/den, met haren echtgenoot, op
een aangenaam buitenverblijf, door, en f)oeg de hand aan eene nieuwe berijming der Plhlmen en Kerkliederen der LutherCche gemeente,
waartoe beiden dringend verzogt waren, en waaraan de dichters LUCAS
PATER, PIETER MEIJER, P'ETER VhN DEN BOSCH en JOHhNNES Lu.
BLINK de jonge insgelijks arbeidden. VAN MERKEN werkte in weinige
maanden een getal van 40 PCalmen af; doch haar echtgenoot, meestal bedlegerig en pijnlijk, konde toen daaraan geen deel nemen, maar
verbeterde naderhand een vijftigtal der oude liederen. Ook bragcen
beiden veel toe tot de berijming der Pfalmen, onder de zinCprellk
van Laus Deo, [dus poptllo, waaraan de dichters LUCAS PATER,
BERNhRDUS BOSCH, ANTHONIJ HARTSEN , PIETF.R MEIJER, HENJU JEAN RIBOUILI.EhU, en HERMANUS ASSCIIENBERG mede gearbeid,
en dit geheele werk voltooid hebben.
In het jaar J 783 bef10ten beide echtgenoocen, ter bevordering
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hunner
bunner w:mkelende
wnnkclenda gezondheid, geheel t6
tet Le~den
Leijden te gaan wonen.
De onge1leldheid
ongeficldheid van
vnn onze VAN MERKEN Ilam
nam in den firengen
fircngen en
langdurigen winter van 1788 en 1789 aanmerkelijk toe, en zij leed
benaauwdheden en bezetting van /lijm op de borst, geveel door benaauwdhcden
paard met toenemende waterzucht; doch zij droeg haar lijden met
eene fiille gclatcnheid,
gelaccnheid, en vervulde een ieder, die haar eenige hulp
poogde toe te brcngen,
brengen, met achting en bewondering; terwijl hare
alles befchikte, hetwelk zij oordeelde, dat aan
goedhartige zorg :Illes
aau hana haar verfcheiden, eenig gemak of nut zoude kuukunren echtvriend , nn
nen aanbrengen. Toen
Tocn zij geen voedfel of verkwikking meer konde
koude
werd het verlangen naar het einde van haar lijden bij
gebruiken. wcrd
evenredighcid hnre
hare fiille onderhaar fierker; doch groeide ook in evenredigheid
werping, en dikwijls hoorde men haar met eenen kalm en en heldewcrping,
ren geest
wHj'" alles ver, Want1eer
eeuwigheid
gecst zeggen: wat wij'"
wamleer zieh
zich de eeuv';gheitl
aan ons vertoont, en rladert.
nadert. Weinig tijds voor haar overlijden
ovcrlijden
zeide zij zachtkens eenige regels op, uit het vers van JAN LUIKEN, beginnende:

AI ben
he11 ik moede en mat geroeid
Longs dezen flroom der ondertnaanfde
Langs
ondermaanfene kusten,
naaI" beneden
heneden vloeit,
Die fladig naar
Nog lust mij niet, te heiden of te rustm.
Waarop zij het begin van den 6s1len
Pf.'llm, uit de berijming vnn
6sfien pr.·tlm.
van
J...nus
Lous Deo, luidende: Het flit gemoed, door U be,'eiligd
hel'ei/igd enz. vol.
Zij bleef nu eenige dagen.
dagen, langzaam
11Ingzaam verminderende, als
gen liet. ZIJ
in eenen fiaap
iu
Oaap liggen, en eindigde alzoo haar leven, op den J9den
J 9den
van Wijnm.
ruim 68 jaar. Haar fiofWiJnm. 1789, in den ouderdom van mim
felijk deel werd, zonder fiaatfie, van Lcijden
Lei/den naar Amflerdnffl
Amflerdam vervoerd, en aldaar, den !24fien
24fien daaraanvolgend e, in de Oude kerk,
graffiede nabij het groote orgel, bijgezet. - VAN MERKEN
in eene grnmede
bezat een fchoon vernuft, eelle rijke, dichterlijke verbeeldings.
verbeeldingsbelezenheid; terwijl nederige en fiand.
kracht, en eene verbazende belezcnhcid;
vastige godsvrucht, minzaamheid, zachtmoedigheid en verdraagzaamheid in den huisfelijken en gezelligen omgang haar karakter kenfchetften, en zij den roem harer kunne en van hare geboorte1lad
geboortefiad
uitmaakte.
CYPSELUS,
MEROPt. Eene dochter van den Arkadifchen koning CYl'SELUS,
gemalin van KRESPHONTES, een afllammeIing
amammeling van HE1KuLEs
HER.KULES en koning
van Mesfene. Zij had bij hem verfcheidene kinderen,
kinderen~ waarvan de jongfie AEGYPTUS (volgens anderen TELEl'HONTEs)
TELEPHONTES) genoemd werd. Haar
ae
gemaal ten be.~te
beue van ~et gemcene
gemeene volk vele nieuwigheden invoerende,
geraaltten de grooten m
10 opfiand,
op1land, en bragten hcm,
hem, benevens alle zij.
geraakten
ne zonen, uitgezonderd AEGYl'TUS,
AEGYPTUS, om het leven, die door MERol'É
MEROPÉ
verborgen en naar haren vader gezonden werd, waar hij in het geheim
werd opgevoed. POL YPHONTES, die het be1lul1r
befiuur in IIJesfelle
ftles[e11e annvaardde,
a:mvaardde,
liet hem te vergeefs opzoeken, en
Zoocn 1lelde
fielde zijn hoofd op prijs. Zoo.
dra echter de jongeling volwasfen was, verliet hij in !tHte
fliJte het huis
zijns
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zijns grootvaders, met
mee oogmerk, om ziJnen
zijnen vader te wreken, en
eo
il1esfonc, waar hij van POLYPIIOi'\TES den op zijn
ging naar 111esfenc,
zIJn hoofd
gellelden prijs vorderde, onder voorwendfèl
voorwelldfel dat hij AEGYl'TUS
AEGYPTUS had
omgebragt. MEROPB,
M~;ROPB, eene
eelle verandering
vernndcrilJ~ in de
dc regering te gemoet
ziende, had reeds vroeger eenen bode afgezonden, om haren zoon
te roepen; doch hU kwam met het berigt terug, dat AEGYPTUS
terug ee
niet te vinden was. Niet twiJfelende,
twijfelende, of de vreemdeling was de
befioot zij, om hem in den flaap te vermoordenaar haars zoons, beOoot
moorden, en Ilond
/lond gereed, om dit beOuit
befinit ter uitvoer te brengen,
toen zij haren zoon erkende. Zij namen llU
IlU gezamenlijk maatregelen, om zich aan POLYPHONTES te wreken, waartoe
waanoe zij hem in fchijn
verzoening aanbood, en hem van hare toegenegenheid verzekerde.
POLYPHONTES beval een dankoffer; doch AEGYPTUS benam hem bU
bij
den altaar het leven, en beklom den vaderlijken troon.
(CLODOVEUS, of LODEWIJK
MEROVINGEN (CLODO\'EUS,
LODEWI]K I) wns
was de eigenlijke (lichter
tlichter van het Franki[chc
Frnnki[chc dik,
,.iik, en maakte door den flag bij
Soisfons in 486 een einde aan de heerfchappij der Romeinen in Go/Gal.
lie; doch daar zijn grootvader MEROVEUS reeds vroeger zijn gebied,
hetwelk vóór den flag
Oag tegen ATTILA in de vlakte van Clla/ons,
CIm/ons, in
bet jaar 441, zich aan deze zijde van den Rijn bepaalde, aan gene
zijde uitbreidde, zoo noemt men de nakomelingen van LODEWI]K
gewoonlijk den llIerol'ingi[cllen
Jl.fcrol'Îngi[chcn /lam, welke tot 7S'l
752 het Prankifchl
Franki[ch,
,,;/k, doch verdeeld, heert
heeft beheerscht. en met CmLDERIK
CIIILDERIK 111
III eindigde.
r;.ik.
MESSA LA. (VAL. CORVINUS)
CORVINUS') Dit fieraad zijner eeuw fchitfchieterde tevens door huisfelijke deugden en heldenmoed. CICERO beminde hem reeds 1I1s
als jongeling, en fchijm voor het behoud des
vaderlands veel van hem verwacht te hebben. Na den dood van
BRUTUS en CASSlUS , wier partij hij aankleefde,
fchijnt hij echter aan
aankleefde. fchijm
de in/landhouding
inf1:andhouding der republiek gewanhoopt te hebben, en zich
aan den wensch van velen, om de zaak der vrijheid op zich te nemen, onttrekkende, nam hij liever de toevlugt tot OCTAVIJ\NUS,
OCTAVIANUS,
wien hij feden getrouw diende. Een voorf1:alHier
voorl1alHier der letteren zijnde, begunstigde hij vooral TmuLLUs,
TIBULLUS, die hem op zijne krijgstogten
krijgscogten
volgde en in zijne gezangen verheerlijkt heeft. De heer mr. M. C.
VAN HALL voert dezen lVIESSALA
MESSALA als hoofdperfoon in, in zijn fmaak.
fmaakvol tafereel der letterkundige gefchiedenis onder AUGUSTUS, en gaf
hetzelve ook naar hem zijnen naam.
MESSALINA. (VJ\LERIA)
(VALERIA) Deze, door hare fchandelijke
fchandeJijke buiten
buiten-..
fporigheden, beruchte vrouw, was de dochter van MESSALA BARRJ\BAR RATUS en de gemalin van keizer CLAUDIUS. Zij overtrof in onbefchaamtelooslle vrouwen van alle eeuwen.
fchaamdheid en geilheid de fchaamteloosl1e
Alle tot het hof des keizers behoorende mannen waren hare minnaars: officieren, [oldaten,
roldaten, flaven, fchouwfpelers; niets was voor
naauwelijks een jongeling in Rohaar te gering, en er bevond zich naauweliJks
me, die niet hare gunst genoten had. Niet te vrede. met zich zelve der (chande
fchande prijs te geven, dwong :;tij
zij de aanzienlijklle
aanzienlijk/le Romeinfche
fehe
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Yrouwen, zich in hare
Cche "rouwen,
bare tegenwoordigheid aan gelijke bultenf~
bultenrporigheden over te geven, en wie haar niet te wille was, moest zulks
met het leven boeten. Eindelijk waagde zij het zelfs, om bij het
harpn gemaal met CAJUS SILIUS, een' raadsheer, openlijk
leven van harE'n
in den echt te treden, welke nieuwe fchanddaad door NARCISSUS,
vrijgelatene en vriend des keizers, en voorheen haar gunsteling,
een vrijgelntene
aan CLAUDIUS ontdekt werd. Daar deze echter met hare {haf
firaf draal.
draaI_
:lan
de, en NARCISSUS voorzag, dat zijn leven op het fpel fiond, wanneer het der keizerin gelukken mogt, om zich weder in de gunst
van haren Ewakken
/lellen, gaf hij zelf aan eenen verEwatken gemaal te fiellen,
tn het 46fie
trouwden last, Om haar in
461le jaar onzer tijdrekening te vermoorden.
Peloponnefus, be.
beMESSENIE. Het vruchtbaarae
vruchtbaar!le landfchap in Peloponne[us,
roemd door de oorlogen Van deszelfs bewoners met de Spartanen,
die de welvarende Mesfeniers,
Mes{eniers, om hun vruchtbaar land, benijdden en
baatten. l>e
eerfie oorlog duurde van 743
7-43 tot 724 voor de geboorDe eerlle
te van onzen Zaligmaker, waarbij de Lacedemoniers,
Lacedetnoniers, vereenigd met
ALcAMENEs, in J'lcsfonie
ft'lcsfen;e vielen,
vielen :t
de Atheners, onder aanvoering van ALCAl\TENES,
zonder aan den voorllag
voorflag van den koning des lands, om hunne gefchillen aan de uitfpraak der Amphictyo1/en
Areopagus ce
te onAmphic/yollen of den AreDpngus
derwerpen, het
bet oor te leenen. De il1rsfenîrrs
i'11rsfenîcrs verdedigden zich,
ARISTODEMUS, uit het geflacht der Aepy/Men,
AepytMen, zeer
met hunnen koning ARISTODEl\tUS,
dapper, die om de Delphifche godfpraak te vervullen, welke aan
zijn volk de overwinning beloofd had, wanneer eene jonge maagd
uit dat huis opgeofferd werd, zijne dochter daartoe vrijwillig aanbood, en, toen haar minnaar haar voor zwanger verklaarde, om zijne
geliefde te redden, haar in gramfchap doorfiak,
doorflak, liet openen en offeren. De Mesfeniers waren hierop wel overwinnaars voor eenigen
tijd; doch moesten, na de overovering van Ithome,
I/home, eindelijk bukken.
Na verloop van bijna 40 jaar, fnelden zij op nieuw te wapen, om
te maken, en er omfiond, in het jaar 685 voor
zich onafhankelijk ce
onze tijdrekening, eenen tweeden Mesfenifchen oorlog, welke met
hunne volkomene onderdrukking
bunne
onderdmkking eindigde.
MESSIAS. Een Hebreeuwsch woord, eenen gezalfden of koning
beteekenende : inzonderheid werd er door bedoeld de koning der
Joden, van wien zij verwachtten, dat hij hen van het juk der RDmeinen ontheffen, en een aardsch
aards eh rijk zoude oprigten, hetwelk over
aJle
alle andere heerfchen zoude. Deze ]oodsgezinde
Joodsgezinde denkbeelden bIe.
eerfie aanhangers van CHRISTUS nog lang in zwang;
ven onder de eerfle
doch onze Zaligmaker verklaarde, dat zijn rijk niet van deze wereld,
maar een rijk van waarheid en deugd was, en veredelde daardoor
de Mesûaanfche
Mesfiaanfche denkbeelden zijner tijdgenooten; en zoo hij al zich
Mesfias noemt, wil hij daardoor alleen te kenzelf den CHRISTUS of Mestias
nen geven, dat hij de beloofde perfoon was, van God gezonden,
om een zedelijk rijk op aarde te fiichten. Velen de.
de:- eerfie fiichters
(lichters
des Christendoms, echter, konden zich van
v:m de Mesfiaanfche verwacbtin-
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tingen der Joden niet geheel ontdoen, en het was uit vermenging
met Christelijke denkbeelden, dat het gevoelen van een duizendjarig
ont!1:aan is, hetwelk in de oude kerk wijd en zijd verfpreid was
rijk ont!laan
MESSINA. Eene
Eenc zeer oude, en in rang
r:tng de tweede !lad
!1:ad in SilVIESSINA.
cilie, thans de hoofdplaats van een intendantfchap
ei/ie,
imendnntfchap van dien naam.
heeft eene citadel en eene
ecne uitmuntende haven, welke in 1782
J 782
Zij heefe
voor vrij verklaard werd, en wel 1,000
1,000 fehepen
lèhepen bevatten kan. De
handel in zijde en eIgen
eigen vervaardigde zUde
zijde !loffen
!lotTen is zeer aanmerkeaanmerke.
Jlles{il1tl heeft een aartsbisdom,
~artsbisdom, 5 voorlleden , 6 forten, eene
lijk. lI:lesfil1a
fchoone
fclloone hoofdkerk en een algemeen hospitaal, hetwelk een der fraai.
fie gebouwen is. en vele andere. In het jaar 1783 werd de !lad
fiad
door eene verfchrikkelijke aardbeving verwoest; doch zij her!1:elde
her!lelde
zich fchielijk. en is inzonderheid in de laae!le
laattte jaren zoo !1:erle
fierle in
bevolking toegenomen.
toegenomen, dat het getal (Jarer
llarer bewoners tegenwoordig
op meer dan 40,000
40,000 gerchat
gcfchat worde,
wordt, welke, behalve den genoemden
handel en zijde-fabrijken, ook faJrijken
fa~rijken van was, reukwater, oliën,
linnen enz. en eene aanzienlijke visfcherij hebben.
MESSING. Geel koper; een mengfel van koper en zink, het.
het_
welk op de Mesfing_branderijen
Mesfing-branderijen door fmelting verkregen wordt. Somtijds vindt men wel zinkhoudende koper-erts,
koper-ertS, die door finelting
aan!1:onds lVIesfing
Mesfing oplevert; doch gewoonlijk wordt zij uit de geaan!londs
noemde bellanddeelen vervaardigd, wanneer men doorgaans tegen
100 pond koper 50 en meer ponden zink neemr.
neemt. De kleur van het
mengfel verfchilr,
verfchiIt, naarmate
naarmare van de hoeveelheid zink, welke men bij
bIJ
het koper doet:
doer: hoe grooter
groorer dezelve is, zoo veel te
re helderder geel
is ook de kleur. De l\Tesling zelve is (jein;
licht; vloeibaarder dan koper;
flaat in de luchr
lucht minder groen uit, en is zeer rekbaar, zoo als uit
het fijne koperdraad blijkr;
blijkt; doch laar
laat zich koud, na voorafgegane
gloeUing, beter
berer dan heet,
hecr, uitrekken.
uirrekken.
MEST leEN. loo noemt men die mcnfchcn,
menrchen, welke uit de vermenging van Europeërs
Europcërs met
mer Illdianen zUn
zijn voorrgcfproren.
voortgerproten.
ME T AL EN, behooren eigenlijk mede onder de brandbare delfl1:of.
METALEN,
delf!1:of.
fen, doch onderfcheiden zich nograns
nogtans genoegzaam van de overige
mineralen, door hun bijzonder toebehoorende eigenfchappen, als:
door hun groot gewigr,
gewigt, volkomen ondoorfchijnendheid, gl:mzige
glanzige
kleur, fmeltbaarheid
fmelrbaarheid in het
her vuur, verwantfchap
verwanrfchap met de zuur!1:of,
zuurllof, en
nagedlvee- of fmedige rekbaarheid; zijnde, n:1eene drieërlei foort van gedweemelijk
buigwam (zooals lood en tin)
tin);; rek- of [meedbaar , zoodat
melijk,, huigzoflm
zood at
cn zilver) in zeer dunne blaadjes
zij (gelijk inzonderheid het goud en
geOagen en uitgedreven
uirgedreven worde:l, en tatli,
taai, waardoor zij zich tot
tOt
kunnen geflagen
v~n de verfchilIende metadraden laten uitrekken, die, naar mate van
len, een en meerderen of minderen last, dragen kunnen, voor dat.
dat zIJ
zij
breken. Metalen,
Metalen. die de zuurllof uit
uir de lucht, het water,
warer, of ook
door vuur. gemakkelijk opnemen, noemde men voorheen onedele,
onedele. en
e11
andere,
weerf1aan,, en
e11 alleen door zuren de zutlr!lof
zllurf10f opneandere. die dit weerllaan
men
men,eáele
,etlele (zoo als goud, platina en
eu zilver); terwijl kwikzilver den
de11

:e N.
MET A
AL
Lt
~4S
S4S
overg:mg ttlSCChetl
ttlsCchen deze beiden Uitrr.alkt.
uitrr.alkt. Alle Metalen zijn in zuren
oplosbaar, en vêreenigen zich er voliwmen mede, wanueer zij geliJkelijk geoxideerd worden. Wanneer zij de zunrflolfen
zuurllolfen opnemen, verliezen zij hunne vastheid, mctaalglans,
metaalglans, fillCedb:l1rheid
filleedb:l1rheid , met één woor~.
alle metaalachtige eigen
cigenfchappcn;
d~ ::ardfoorten
cardfoorten nader,
el)
fc happen; komen d:!
nader _ en
worden dan metanl-oxidm genoemd.
De eigenlijke legplaats der Metalen zijn de
lle gebergten, en wcl
wel
voornamelijk die van de tweede foort, of opgevolgde bergcn,
bergen, zoodat, wanneer men dezelve op andere plaatren
plaa:fen ommON, zij van die
gebergten derwl1rcs
voorderwl1reg gekomen en geenszins aldaar oorfprolJkelijk
oorlprolJkelijk voor.
handen zijn. Zeer menigvuldig en verfchilIend is, intlls{"chen,
intuslchen, het
sanzien,
aanzien, onder hetwelk de m~este Metalen in hunne legplaatCen ge!.
g€!.
vonden worden; doch alle deze verfcheidenheden brengL
brellgl men gege.
woonlijk tot twee hoofdfoorten,
hoofdfoorcen, namelijk: zij zijn
tUn of gdeegen, dat
is: zij verwonen zich in hunne volkom
ene l\1etaalge/lalte,
volkomene
Metaalge/lalte, of ver.
ërlfen
ërtfen , in eenen ruimercn
ruimeren Zill,
ZiIl, zoodat hun iets, meer of min.
der, doo~ hunne verbinding met 1.waveI of :!ndere zelfllandig.
hedel1, van hunne Metaalgellalte ontnomen is. Dan, ook bij de·
deheden,
te beide hoofdfoorten heeft
heefe nog menigerlei bijzondere verfcheidenbeid
heid plaatS.
plaats. Zoo vindt men bij voorb. het gedregen
gedcegen Metaal Comtijd.
Comtijdl
zigtbaar, of ook in onmerkbare kleine deeltjes cusfchen
msfchen andere delffioffen
frolTen als verfcholen, of ook wel verfcheide!le
verfcheidene Metalen in cenen gedet.
gedeegen /laat mee
n:wlllrlijk amnlgmfltl:
met elkander vermengd; zoo als het n:wlUrlijk
amnlgmflll: het
kwikzilver alleen wo~dc op zich zelven gevonden. - Ten aanzien
der verërtfing
verërtfil1g heeft mede veel verfchil plaats. Zij gefchiedt, nameJijk, of door de verbinding van een l\J
lijk,
1\1 etaal mee
met eene andere vcr·
ver·
t,randbare /lof, te weten: de zwavel, bij welke verbinding zij get,r:mdbare
eencn
woonlijk nog een
en metaalglans blijven behouden; of door de ver·
verbinding van het Metaal met de zuren, wanneer zij hunnen glans verliezen, en verzuurd of ver kal kt genoemd worden; of eindelijk, door
eene gelijktijdige verbinding met :l:trdfoorcen,
a:trdfoorten, inzonderheid kalkaarde,
kalkaarde.
waardoor de metaalkalk dikwijls bet :l3nzien
aanzien van fpa:lth verkrijgt,
en daardoor ook de bijnamen van lood [pnnl!:,
[paat!: , li/tln-[paal1z
Iitan-[paat1z enz.
Men kent, volgens BLUMENB1\CH, tot heden flechts 2"1 Metalen,
te weten, pltltinn,
platina, gO~/d,
gO:ld, zilver, kwikzilver, koper, ijzer, lood
lood,J
tin, zink, bis11l!lth, [piesgIm •, kobnlt, flikte!, hru:'1IflCeT:,
hru:'1IflceT:, uranium,
titaniulTl,
llIoi)'br!tleI1t1111, tI1fe;;iclIIn
titanium. tdlurt'rlfll,
tellurill1l1, wo!frnm,
wolfralll, 1lJoi'-)'hr!(/e11lIm,
arfeliiclIln en c1zrom/·
c1:r01111'Im, waarvan de vier laatstgenoemde dit met elkander gemeen hebben, dat derzelver kalken bijzondere meta::lzuren
meta:tlzl1ren vormen. Behalve
deze Met::len, heeft men er onlangs nog een ontdekt, hetwelk Ceriu
/lecn van dien naam gevonden is;
rilt genoemd wordt, en in den fieen
alsmede nog een ander op J(01!ika,
J(01fika, dat met gOllddeeltjes bezwangerd is, en waaraan men den naam van Cauficoilltll
Cauficollltll gegeven heeft.
Men heeft er
cr vazen van vervaardigd, die in kleur en fchoonheid
Voor het overige ko.
met in vuur verguld zilver wedijveren. men flechts 8 Metalen, ~oor zoo ver thans bekend
bekelld is,
is , %OQwe1
ZOQwe1
.ALGEMEEN WOORDENIl. IV.
J\1 ut
ge1\1
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gedeegen als verërtst voor, llamelijk:
zilver, koçikzilvt!r,
k..i!tzil,,", ~qper,
/ju,.,
llameliJk: zilY~r,
{{~, Ijzer,
"lsmul",
[piesg/as, orfellicum
arfeJlicum en tellurium;
alleu
IJ/smul", !piesg/as,
fellurium; de overigen zijn allen
.erert5t; alleen de P',U;lItl
pk;tilltl is gedeegen. (Ilfm
(Jlfm tic
voorntltlm~
.erertit;
zie Vtllt
VOlt de
d~ YOOrnaam4
fle lIfe/alen
bi/zonde re artikels).
lIJe/a/en onder nmme
hl//Jlle bijzoIJde
artikelsJ.
METALLURGIE. Deze bevat de geheele wetenfchap, om de
metalen op te fporen, te onderCcheiden
onderfcheiden en te bearbeiden. Deze
bearbeiding met het onderzoek van den toeCland
toena!ld der ertfen be.
be~
ginnende, zoo zijn het fcheiden, zuiveren, fmelcen
fmelten enz. der me.
me~
talen {}echts
be.
flechts bijzondere takken der Metallurgie. In eenen meer bepaalden zin vernaat
verClaat men door deze benaming die bewerking, waarwaar.
metnlen van derzelver ertfen
ertfcn gefcheiden worden, en welke
door de metalen
een belangrijk gedeelte der beoefenende fcheidkunde llitmaakc.
llitmaakt.
METAl\lORPHOSE. Gedaante-verwisfcling,
On4
Gedaance-verwisfclillg, herfchepping. On.
der dezen titel is inzonderheid beroemd een gedicht, of liever eelIe verzameling van de meeste fabelen der
d~r Grieken en Latiine'J,
La/iinm, in
!Ie
dichtmaat, door OVIDIUS.
METAPHORA is eene overdragtige manier van uitdrukking
uitclnlkking 9~
die,
verw:tnt lIan
tlan de vergelijking,
die. naauw verw:'Int
vergelijking. op eene meer aanfchouweaanfchouw~
lijke en meer krachtige wijze, de gelijkenisfen uitdrukt, welke door
de verbeelding tusfchen zekere voorwerpen gemaakt worden. Het
boofdbegrip
hoofdbegrip blijFt
blijft foms
roms onveranderd, zoo dat alleenlijk de bepalen.
bepalen~
de of befchrijvende
berchrijvende eigenfchappen op eene meer a:mfchonwelijke
aanfchonwelijke
wijze worden uitgedrukt. BIJ het gebruik der Metaphora komt het
vooral daar op aan: I. dat dezelve overeenkome met den aard van
het onderwerp.
onderwerp, hetwelk men behandelt.
behandelt; 2. dat men met oordeel
de voorwerpen kieze, waarvan de Metaphora
Mctaphora ontleend wordt; 3.
dat de gelijkheid, waarop de Metaphora gegrond is, niet ver geMetaphorifche en eigenzocht zij; 4. dat men zich wacllte, om lVIetaphorifche
verfchillijke uitdrukkingen te vermengen; 5. dat men geen twee verfchil.
lende Metaphoren voor dezelfde zaak gebruike, en eindelijk, 6.
dat men zorge, om, ten aanzien van dezelfde zaak, de Metaphoren niet opeen te fiapelen, noch dezelve te lang te vervolgen:
over welke regels, nopens het gebruik der l\1etaphora, men mee
met
vrucht kan lezen BL
BLAIR'S
.... IR·S lesfe"
lesfen over
Ol'er de Redekunst m
m fraaife
fraaije Let.
leren,
I~ren, lfie deel, 16de
I6de les. Overigens is de Metaphora een voortfel van vernuft en verbeelding, welke zich door kortheid eo
eB
breng
brengfel
energie moet aanbevelen,
voor
nanbevelen, en nog meer dan de vergelijking voot'
den rhetorifchen, dramatiCchen
fiiJl gefchikt is. - Soms
dramacifchen en Iyrifchen
lyrifchen fiijl
noemt men lVIetaphora, in eenen ruimeren zin, elke figuurlijke uitdrukking, hetgeen men evenwel.
evenwel, vooral in onze tijden, in welke
zijIJ
de kleine onderverdeelingen en de bijzondere namen der tropen zijl1
vastgeneld, als min naauwkeurig moet beCchol1wen.
vastgef1:eld.
befchouwen.
METAPHYSICA.
ET APHYS I C A. Boven-natuurkunde.
Boven-natllurkunde. (Zie aldaar).
a/daarJ.
M
METASTASIO.
ANTONIO DOroUNlco
BONAVF.NTURA)
METASTASIO, (PIETRO ANTONJO
DOMINICO BONAVF.NTUItA)
volgens zijnen waren naam TRAP
TRAPASSI,
.... SSI. werd in 1698 te Asflfl geboren, ~n
en was de zoon vnn
van een ,emcen
iemeen foldalc.
folda.c. De beroemde regtsregts·
ge.
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tDlem ontdekkende, hetwelk
geleerde GRAVINA, toevallig zijn dichterlijk tolent
gDf hem
zich in hem reeds vroeg ontwikkeld had, nam hem tot zich, gof
l1iet alleen de grootfle zorg Voor
den naam van METASTASIO, en droeg Iliet
zUne opvoeding, maar liet hem ook, bij zijnen dood in 17 117, als
een jongeling van de groodle
groocfle verwachting, zijn geheele vermogen
omfiandighede!l gcpla:ust,
geplaatst, wijdde hij
na. Hierdoor in onbezorgde omf1:andighcde!1
zangeres.
zich geheel aan de dichtkunst, en werd onder de leiding der zangeres,
MARIh BULGARINI, de fcheppcr MIl
wm het nieuwe ltfllifltl/J{cht
MARIA
ItalirulIJfch, zfll1gfpel.
zangfpel.
iJ Gimtillo
vervaardigd, en eenige
Reeds In zijn 14de
I4de jaar had hij iI
Giustino ven'aardigd,
obbmldol1f1ta, die in 1724 te
jaren later betrad hij met de Didone obbtwdol1a/a,
Napels gefpeeld werd, zijne loopbaan, als lyrisch-dramatisch dichdich·
ter, op welke hij eerlang zooveel roem verwierf, dat keizer KAREL
VI hem in 1729, als hofdichter , op een janrgeld van f 4000
4000 gulIJTeenen beriep. Sedert wedijverden de hoven Van
van lJfodrid
IJfadrid
den, naar IFeenetJ
WeellCll met elkander, om hem met gefchenken te overladen;
en Weenell
doch METASTASIO, zich alleen tot letterkundigen roem bepalende,
aIle aangebodene uiterlijke onderfcheidingen van de hand, el1
elI
wees alle
fiierf iJl
in het jaar 1782. Zijne belangrijkfle
ftierf
belangrijkf1e werken zijn: zijne zang(pelen en muzijkale cantaten, waarvan verfcheidene uitgaven voor·
voorCpelen
dra1l1t1tiche verfchenen reeds in 1748, te
handen zijn. De Opere dmllla/ic/re
Petletië voor de negende maal; voorts in '757
J757 te Tm';It.
Ttl1"i". en in
Pmetié
Parijs, beide in 12 deelen, waarna in 1795 de Opere
1778 te Pari/s,
aria's.
postume te Weenm in 3 deelen in het licht kwamen. Zijne aria's,
CIll1Z0nettm
canzonette11 en liederen onderrcheiden
onderfcheidcn zich door de volkomenvan taal, en
fie zuiverheid, klaarheid, fierlijkheid en bevalligheid vall
zachtlle welluidendheid, de grootfie
inzonderheid door de zacht!l:e
groot!l:e gemakkelijkgemakkelijk.
heid, en den krachtigllen
krachtiglJen versbouw.
METASTASIS. Zoo noemt me;"
me;'), in de geneeskunde, de verplaateener ziektef10f
ziektellof van het eene deel des Iigcha:lilM
een ander.
fing ecner
ligchaaill3 in ecn
Romeinm, waarvan
METELLUS was de naam van eenige beroemde Romeinen,
voornaamfle zijn: I.
J. QUINT. CAE.CIL.
CAECIL. METF..LLUS,
METELLUS, met den bijnaam van
de voornaamf1e
MACEDONICUS, dien hij door de vermeestering van geheel lJfacedonië,
Jlfacedonié,
federt eene Romeinfche provincie bleef, verwierf. Hij werd vervoldat Cedert
gens tot conful verkozen, en voerde met geen minder geluk den oorlog in Spanje, waarna hij nog in het jaar 622 van Rome, het ambt
merf in eenen 110ogen
van Cenfor bekleedde. Hij fiierf
IJOogen ouderdom, en
hoogfl:e f1n3tsbedieningen
llnacsbedieningen bekleed hebben.
liet 4 zonen na, die alle de hoogfte
11.
CAEC. METELLUS NU~IIDICUS,
NVlIIDICUS, als veldheer niet minder beo
l2. Q. CAF..C.
naam door den gelukkig gevoerden oorlog
roemd, verkreeg zijnen hij
bijnaam
tegen den Numidifchen koning JUGURTHA.
JUGVRTHA. Wij leeren
Ieeren hem uit SALLUST lUS kennen als een ongemeen werkzaam ~ ver!l:andig
verfinndig en dapper
LUSTIUS
echtcr op zijnen ouden adel
veldheer, en een braaf en edel man, die echter
eenigermate trotsch was.
wns. Het gelukte MARIUS , die zich van hem
beleedigd achtte, en hem een
ecnen
oni
en onverzoenlijken haat toedroeg, om
Smyrna moest
hem te noodzaken, dat hij Rome verlaten en naar SlIIy/'1llZ
echter,, op de vcreerendf1p.
vereerendllp. wijze, uit zijn!!
zijne!
wijken. Hij werd echter
1\1 111
bal.
Ol 2
bal-
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METEOREN. balliogfchap terug geroepen, en zijn il1togt ill
in Rome geleek eeDen triomf. Zijn zoon, van gelijken naam, die zich insgelijks als
veldheer, in den oorlog der bondgenooten tegen SERTORIUS in Lilfi/mliiJ,
filmliiJ, roemrijk ondel'fcheidde, verkreeg den bijnaam van PlUS tuit
boofde van zijne voorbeeldige kinderlijke liefde, welke hij, biJ de bewerking van de terugroeping zijns vaders, aan den dag legde.
ME
TEOREN. Lnchtverfchijnfels. (Zie aldaor).
METEOREN.
METEOROSKOOP. Een wiskunstig werkcuig; dienende om de
breedte en lengte der plaatfen
pbatfen op onzen aardbol te meten.
METEREN, (EMANUEL VAN) de bekende fchrijver der NeAll/werpen t
derlandfche gefchiedenisfen. werd in het jaar 1535, te Antwerpen
uit deftige ouders geboren, die cot den Hervormden godsdienst waren overgegaan. Hij genoot, in zijne jeugd, het voordeel eener
beCchaafde en geletterde opvoeding, doch wijdde zich echeer Iliee
niee
aan de leteeroefeningen
leceeroefeningen,, maar, op het voorbeeld van zijnen vader,
1I.1n
a.1n den koophandel toe. Het grooe!le deel van zijn leven heeft hij
in Engelolld, en wel te L011//m, doorgebragt , waar hij een en aanzienlijkeH handel dreef. en op den 8 April des jaars 16u overleed.
Met ongemeene vlijt en naarstigheid be!lcedde hij de uren, welke
hem van zijne handelbezigheden overCchoten, ter beCchrijving der
hoogstmerkwaardige gebeurtenisfen
gebeurcenisfen,, bij zijnen leeftijd in de Nederl'lIIden voorgevallen t en waarin hij, als een ijverig voor!l:tnder der
horcelijk
godsdienstige en burgerlijke vrijheid van zijn vaderland, harcelijk
deel nam. Het werk, hieruit geboren, kwam reeds bij zijn leven
meermalen in het licht; doch, dnar hij zich, toe korc
kort voor zijnen
dood, met deszelfs uitbreiding en volmaking bezig hieid, zijn alleen
latere uitgaven daarvan in waarde te houden. Ten gevolge dezer
laattle bewerking, bevat hetzelve, in XX X [I Boeken, de /JMori.
e;1 gcfc!ziedenisfen dcr Nederlanden en der::;e/l'er na"on de oor/ogen en
Duren, van het jaar 1315 tot het jaar 1611 , of liever van het begin der regering van PIIILll'S Il tot het l~mstgenoemde jaar; want
betlaot llechts een
hetgeen
heegeen van de vorige gefchiedenis gemeld worde, betla~t
gedeelte van het boek. Hoezeer het werk van VAN METEREN
verre af is. vau a:m
0:111 de vereischten der hiscorirch e kunst te voldoen,
en ten aanzien
oanzien van !lij I cn voordragt weinig of gcene
geene woarde
waarde heert,
vcrd:ent
cchter grootcn lof. wegens l1:!adtigheid, getrouwheid
verd:ent hij echter
eJ onpartijdige wa~rh~idsli~fde, en het wordt
woràt met regt onder de zuiver~
{,;J
fie bronnen ge.eld, waaruit de gefchiedenis van een der merkwaardig!1e tijdperken van den Nederlandfchen llaat geput moet worden.
METHODE. Een woord van Griekfchcn oorfprong, den weg,
de wijze aandl1idcnde, waarop men iets tracht te
tc onderzoeken of te
hereiken. Ook verf1aat men er door eene plan- en regelmatige han_
derwijze; en van hier, d1t men in de Lftgicfl, of redeneerkunde, :Jan
die leerwijze den naam van Method~ geeft, welke op duidelijke, erkende regelen van het verlland ruSt, en. onderfeheiden
onderfcheiden is van de
lIJnnier , wellte volgens aestetisch gevoel
gevocl van overecn!lemming
overeen!lemming en
even-
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e'lcnred1gheid te werk gaac. lI-ft/tl;tt' is het uicfluitend eigend'om der
kunst; maar lldl:thode behoort in den flrengflen zin tot de wetenfchap
en geeft aan de behandeling van een onderwerp een wetenfchappelijk
karakter. De fchrijvers bedienen zich, naarmate van hun oogmerk
cn de wetenfchap. die zij verhandelen, V:lIl vcrfchillcnde
\'crfchillcnde lVIcthoden,
Mcthoden,
waarvan de wiskunstige de flrengfle, doch ook alleen voor eene wetenfchap, van gelijken aard als deze, gefchih is. Volksleeraars en
onderwijzers der jeugd volgen insgelijks verfchilIende lecrwijzen,
waarvan alle voorfchrifcen uit de overtuiging moeten ontleend worden,
dat l1lectedeeling en verkrijging van kundigheden lIiet het ef!11ige, ja
:r.e/fi flirt het hoofddoel van het onderwijs zij, maar, dat de o11twikkelillg der ;:,idSl'crmogc/JS het voorname oogmerk er van moet uitmaken. Tot deze leerwijze behoort dus vele zielkunde, en dikwijls
komt hee zelfs allecn op de beginfcls \'~n den onderwijzer aan;
terwijl de volkomene kennis van den aard der zielsvermogens wel de
eerlle voorwaarde is, om behoorlijk op de harten der kinderen te
werken, maar nogtans niet de eenige, omdat hierbij r.og de kennis der orde behoort, waarin zich de geestvermogens in de jeugd
ontwikkelen, alsmede van den invloed, dien zij op elbnder hebben.
METHODISTEN. De naam eener godsdienstige gezindheid, wel.
ke in de eerfie helft der ISde eeuw in den fchoot der Engelfche
kerk ontll:aan is. EeDige
Eenige jonge godgeleerden vereenigden zich namelijk, in 1720, te O:...ford tot vrome oefeningen en frrenge zeden; inzonderheid legden zij zich toe op eene meer naauwkeurige waarneming van de voorfchritècn des nieuwen Tcstamems,
Testaments, dan toenmaals
bij de EJJgdfc/~e kerk plaats had. en op het beoefenen van werken
der liefde, (*) Hunne anders gezinde akademifche medebur;;ers
. kwamen hier door op den inval, dat zij eene nieuwe methode van
Christelijk gedrag hadden uitgevonden, en noemden hen boertende
J/ltfhodisfC'll; een n:laID,
n:lam, welke fçdcrt ter aanwijzing dezer nieuwe
gezindheid in r.lgellleen gebruik geraakte, en ook naderhand door
haar is aangenomen. Onder hare leden, die van jaar tOt jaar verDl eerderd en , onderfcheidden zich inzonderheid JOHN WULEY. de
fiichter dezes genootfchaps, en GEORGE WHITEFIELD, die in 173~
tot helzelve toetrad, door talem, ijver en aanzien. De eerlle ging
in 1735 met 3 zijner medebroederen naar Georgië in Noord-Amerika,
om aan de belceering der Heidenen te arbeiden, en leerde hier de
inrigting der Broeder-gemeente kennen, naar welker voorbeeld hij,
bij zjjne terugkomst in Engelal1d, zijn genoocCchap, dat uit jonge geestelijken bellond , uitbreidde. WESLF.Y verzamelde nu eene
kleine gemeente te Londm, welke in een afzonderlijk huis bare
gods(.) ECD Met~odiltirch kran'bezoeker. Dr. PEI<"'ELL, fiicllttc in L.nden een
%i.kln • ''''"arnn het doel
l>erocmd gcnont(chap, ollder dca n~am van: vritr"J t1,~ %i.k,n
wu. 0111 hulpeiooze \;roakcn, va~ alle god.dienstig" gezindheden. ('p te l\ oeke.
eu te ,'crzorgen , zoo als dan ook Telc "trl.:oyell' eu krau~o ullj,.III.ud:" aaa de·
ze inri1;tilJ.: hUllue redding tv ,lallken I'eb"e".
j'.] llJ

3

sso
55 0

MET H 0

DIS TEN.

godsdienstoefening hield; doch verbood aan hare leeraren den
dcn kankan.
fel, waardoor van langzamerhand de atrcheiding
afTcheiding der Methodisten
van de bisfchoppelijke kerk bewerkt werd. Zij predikten nu in
de open lucht, doch vervolgens in eigen bedehujzen,
bedehuizen, door hun
Tabernakelen genoemd, over 's menfchen natuurlijke verdorvenheid,
verdorvenheid.
en drongen met
mee eene wegllepende welfprekendheid op boete en bekee.
beleeering aan. Dc
De twist tusfchcn
tusfchen WHiTEFIELD
WHlTEFIELD en WESLEY, over de voor.
befchikking, had in 1741 ten gevolge, dat de Methodisten zich in
twee partijen verdeelden, die zich W!/itefteldiauen
W/Jitcjieldianen en Ires/eyanen
Iresleyanen
noemden, waarvan de eerUe
eerfie het gevoelen eener O1woonwlardelijke,
0IWOOl"lMardeiijke, doch
de laatlle eener a!gemmze
a!gemeet1e voorwaardelijke
voorwPflrdelijke voorbefchikking ter zalig.
heid, voorfionden. Tot op den dood van WESJ,EY,
WESLEY, iu 1791,
179[, gebruikgebruik.
naderten beiden het avondmaal in de bisfchoppelijke kerk; doch nader.
nu die plegtighand zonderden zij zich van dezelve af, en vieren DU
lICid
JICid in hunne eigene bedehuizen.
Sedert vormde zich onder de aanhangers van WESLEY eenei nieuwe
partij, onder den nnnm
na:lm van Nieuwe Melhodisten,
MelhodiSltn, die het juk harer
leeraren afwierp, en een nieuw kerkelijk befiuur, uit geestelijken
en leeken zamengei1:eld,
zamengelleld, invoerde. Hierdoor namen zij aanmerke.
lijk toe, en zijn tegenwoordig talrijker dan de oude Weslcyt1lzen,
Weskyal1en,
cn
J 800 hadden de Methodisten
en Whitefie/dit111en.
Whitefieldianen. Reeds in ]800
Meehodisten van alla
drie foorten, in Groot-Brittanllie,
Groot-Britlanllie, 940 bedehuizen, 417
4[7 predikers en
J 09,5)6
09,96 1 leden, waarvan de mees
meesten
dc volksklasfe van matromatro.
een tot de
zen, kolen-branders, daglooners , enz. behooren.
hehooren. Sedert is hun ge.
1816, alleen in het Briefche
Britfche
tal nog meer toegenomen, zoodat in 1816,
kindercn hunne fcholen bezochten. HUll geheele gerijk, 100,000 kinderen
ge.
tal in Europa en Amerika bedraagt tegenwoordig meer dan een half
mi lIi oen , waarvan zich in Enge/oud
EngeiaIJd 200,000, in ier/ond
ierland meer dan
31,00°, in de lPesl-bldië
:31,000,
West.lndië ruim 16,000, in Nieuw-Schofland
Nieuw-Schotland en
En New.
Found/antl
Foundlllnt/ .2000
2000 leden bevinden. Ook in Gibraltar, op lIfolla
lJfolta en
Sierra LeOl1f1
Leol1a hebben zij gemceuten.
gemeenten. Mannen, zoo als WILBERFOR.
WILBERFORCE, bekend door zijne edelaardige pogingen, ter affchaffing van den
llavenhandel, die tot de Methodisten is overgegaan en hunne grond11:ellingen
ftellingen verdedigd heeft, voegen zich zelden bij de opgenoemde
partij, welke over het algemeen
algemecn op gezellige eu gelecrde
gelcerde befchaving weinig aanfpraak maakt, en door de firengheid harer zeden
weinig bijval onder de hoogere fianden kan vinden. Het bijzonder
bcnaat allecn
alleen daarin, dat zij aan de
kenmerkende van haar geloof bellaat
flellige leeringm
fieltige
Jeeringm des Christendoms eene grootere waarde hecht, dan
de Engelfche kerk gewoon is, en 's menfchen bekeering voor het
werk eener oogenblikkclijke
f1:erke gemoeds-beweging houdt. Ook zijn
oogenblikkelijke fierke
hare aanhangers van gevoelen, dat door deze geestelijke wedergeboorte eene grootere zedelijke volmaaktheid
volmaakthcid kan
k:m bereikt worden,
dan bij de menfchen mogelijk fchijnt, en het mangelt onder hen
ben niet
Ondercusfchen k3n
kan men hun, bij dit alles,
den
aan huichelaars. Ondertnsfchen
nlles, deu
roem niet benvisten
zjj de lage volksklasfcJl
volksklasfcll tot arbcidzaamheid
arbeidzaamheid
betwisten,, dat zij
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METHODOLOGIE. - METROPOLITAAN.
5~1
en ccn goed zedelijk gedrag opleiden : hierdoor genieten zij eene al.
gemeene achting en men telt ben onder de vreedzaamfic, nuttigfte
en weldadigfte burgers. Minder komt dezen lof toe aan de Metho.
disten in Noord·Amerika, waar SUADI ILANDS, een ler/aflder, omfcreeks 175", door zijne preken. eene leer beeft in z\V:mg gebragt ,
kt nieuwe licht genoemd, welke zich door de zondcrlingfte denk.
beelden van goddelijke ingeving en wedergeboorte kenmerkt, en
hare voorftanders dikwijls tot razernij vervoert. Geloofwaardige rei.
:ûgers, zoo als PeRIN DU LAc, in 18°5, en MICHAUD in 1808. be.
rigeen ons, dat zij in de vergaderingen dezer verlichten. welke dikwijls des nachts or.der den blooten hemel gehouden worden, de
dol fee buicenfporigheden van godsdienstige dweeperij gezien bebben.
Een nieuw werk over de Methodisten van JONATHAN CROWTHER~
getiteld: a Portrniture of Methodisme, or Ihe Bislor, of the Wesln,an Methodist, LondotJ 1816, levert ons naauwkeurige berigten omtrent de uitbreiding eo inrigting vaD hun gods dien sftig
genootfchap.
METHODOLOGIE, Metboden-Ieer, leerwijze, isde aanwijzing tot
een doelmatig onderwijs, of tot den voordragt eeller wetenfchap.
Zij vereenigt zich gewoonlijk met de Encyclopedie eener wetenfchap.
Sedert KANT heeft men ook in de redeneerkunde een gedeelte der
l\1ethodenleer. Methodologie genoemd, inzonderheid dat geene, het.
welk over het doelmatig gedrag bandelt, om bet denken tot eene
wetenfchap te verheffen.
METON. Een beroemd fierrenkundige te Athene, die de maan-Cyclus van 19 jaar, thans in den almanak met den naam van het Gu/den gelal beteekend , heeft uitgevonden. Hij leefde ten tijde van dell
Peloponnefifchen oorlog.
METONYMIE. Naam-verwisfeling; eene redendJkkundige figuur,
waardoor verwante en gelijkfoortige denkbeelden, in plaats van de
eigenlijke, worden gebezigd, b. v. de oorzaltk, in plaats van het
uitwerkfel , het voorafgaande in plaats van het volgende, hel ceeket1
in plaats van de beteekellde zaak, en zoo ook omgekeerd.
METRETEN. Eelle oude Griekfche maat, nog tegenwoordig la
gebruik, waarvan 50 een ~\mfierdamsch last uitmaken.
METROLOGIE. Maat- en gewigtkunde.
METRONOME. Maatmeter; een werktuig, door VON MILZ&L
uitgevonden , dat zoo fraai als eenvoudig is.
METROPOLITAAN. Is de Griekfche benaming van een en IUlrtSbisfchop. De hoofdftad van een landfchap heet in die taal Melropolis, en daar de bisfchoppen der hoofdftad van de overigen onder.
feheiden werden, zoo verkregen zij daardoor ook eenen bijzondereo
titel. De lIfett'opolilaan is boven den bisfchop verheven, maar fiaat on.
der den patriarch. Alleen bij de Griekfche kerk is deze titel nOl!
in gebruik. De nartsbisfchoppelijke moeder- of hoofdkerk wordt de
Jlfelrop61itfltllljèhe kerk gebeeten.
Mln 4
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METRUM. - MEXICO. (OVD)
METRUM. Beteekent over het aigemeell zoo veel als
de dichtkullst verrcaa~ lIJen er versmaat door.
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METZU. (GAIlRIEL)
(GAIlRIEL) Een uJtmulltcnd fchilder der Nederl:l11dfche,
(dool. Hij werd in 1615 te Lei/iol geboren, woonde te Amfler.
4(1111, en ftOl;d nldaar, uithoofde van zijne bekwaamheid en zijn goed
gcè:~g, in groot aanzien.
Dccw, VERnCRG
VERnCRG en l\IIERIS
l\IIERIS waren de
kUlls!c:~~:!rs , die hij zich ten voorbeclde ftelde; doch zijn ftijl
Hij l"childcrde inzonderheid frukken uit het cladaO\'crtrof hen weldra, IIij
gcli.ikrcL~
l"cheidkundigen in hunne
gcli.ikrc~.~ lev'::il, vrou'.ren met vruchten, fcheidkundigen
WCrk?ia:ltS, gcneesheeren
geneesheeren bij hunne zieken enz. Zijne manier is
nU en behagelijk, en hij is ecn getrouw navolger der Natuur. In
tle kleuren wist hij de h3rmonie (overeenftemming) zoo naauwkeu.
ri~ in acht te nemen, dat b. v. een rood kleed, en achter hetzelve
een rood gOl'di}n, ten mmzien der fwffe gemakkelijk te onderfchei.
ocn was, zender in de kleuren een aanmerkelijk verfchiI waar te
nemen. Eene aanzienlijke vrouw, welke hare lult Hemt, en eene
al;dere, äe hare handen in een zilveren bekken w:!scht, het\velk
hetwelk de
kamellier vast houdt, behooren tot zijne beste Hukken. Zijne wer·
ken zijn zeldzaam, omdat hij langzaam arbeidde, doch worden hoog
gefchat. Men fchrijft zijnen vroegen dood, dien in J658 te Am.
ftel'datIJ
ftcl'datIJ voorviel, aan zijn aonhoudend blokken toe.
MEXICO (OljD) of Nieuw-Spa11je, is een
cen groot land in hee
Zuidelijk Noord-Amcrika,
Noord-Amerika, aan de Spaanfche kroon toebehoorende,
FERNANDO COR.
COR.
voor welke het in het jaar 1519 tot 1521, door FERNANDO
'fEZ veroverd werd. Het heeft eene
ccnc lengte van 400 Duit1èhe mijJen; telt 3 milIioen inwoners, en grenst ten Noorden aan NieuwMexico, en de zee Ycrmcjo,
Ycrmejo, ten Zuiden :1:In de i::lJdengte
i::lJdcngte \'an Pfl11t1Pa11t/'11t1,
rl1t/, ten Oosten aan den l\lcxicaanfchen
l\lexicaanfchen zeeboezem, en tcn
ten Westen
aan de zee. Aan de zeekustcn
zeekusten is het zeer heet,
heer, vochtig en ongezond, in de hooge re fireken zeer koud; doch in het binnenile des
lands is de Illchtf1:reek zeer gematigd. Granen, inzOi:derhcid muis,
mais,
rijst, wijn, honig, gom· kopal , balfem, kampeche-lJom, fuikerriet,
cochenille, kacao, mbak,
tabak, gember, katoen, indigo, zout enz. maken de voornaamlle voonbrengfels
voortbrengfels des lands uit, wclks
welks grootf1:e rijkdom, echter, in de goud- en zilvermijnen, in paarlen, fU1<lragèr>n,
fll1<lmgèr>n,
en kwikzilver beftaat. Ieder, die cene
celJe goud- of zilvermijn ontdekt,
mag dezelve bearbeiden, mits dat hij een vijfde van den opbrengst
aan den koning ama.
amn. De
Dc Oostkust "an Jlfcxico is woest, en mee
6lldoordringbr,l'e bo~fchen bedekt, waardoor zij tegen de ::anv:!lIen
van vreemde mogendheden verzekerd' wordt. 1I1exico wordt in 3
audienties (geregtsgebieden) verdeeld, ais: GtlofltJlcyra, J11e:>.:ico,
en GUfllim"lo. De hoofdf1:ad Mexico is de prachtigfl:e van Noord•
.Al1Ierika, de zetelplaats van den onderkoning, en be\-at 200,000
inwoners, waaronder zeer vele :!::nzien1ijke
a::nzien1ijke kooplieden. Men vindt
er de koninklijke munt, benevens kerken en kloosters, eu hee zilver
gebruike.
is er
cr zoo algemeen, dat men het aan de wielelI der koetfen gebruikt.
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MEXICO. (NiEUW) Eigenlijk eene provincie van bet vorige. is
een groot landfchap, mede in Noord-/l11J(riA'fJ, grcnzende ten Westen aan Colilornie en de zee Pcrmejo, (cn Zuidcn mm Noord-Span.
je, ten Oosten aan Louijiolla en ten Noordcn aan Quivim. Het
werd in 1553 door de Spanjaarden ontdekt en is bcrg-achtig, maar
vruchtbaar. Men vindt er goud, zilver, finaragden, wijn, alilkerbOllw,
veeteelt, bosièhen, vele Amerikafche vruchten, wild en tam vee,
fchiIdpadden, llangen enz. Het land wordt door ycrfchiIIende volken bewoond, die in geene verbindtenis met elkander fban, eo
[en deele tot den Christelijken godsdienst zijn bekeerd geworden.
De hoofdftad SOli/a Fe is her verblijf des gouverneurs, wiens ge_
bied zich tevens over Nieuw-Navarra en Cn/ifomie. w:mr de Spanjllarden cenige verfirooide bezittingen hebben, uitftrekt.
MICHAELIS. (J
on .... NN D.... vlD) Een beroemd Oosterling, en
(Jon
200n van den dichter C. B. MICHAELIS. Hij zag in 1717 re Halle
bet eerfte daglicht; oefende zich aldaar federt 1733 in de talen en
godgeleerdheid; reisde in 1741 naar EI/ge/autl, en keerde in het volgende jaar over Hamburg lJaar Italië terug, waar hij zijne voorheen
begonnen voorlezingen, als afzonderlijk onderwijzer, tot het jaar
1745 vervolgde. In het volgende jaar werd hij te GiJttiligen als bui.
tengewoon en in 1750 tot gewoon Hoogleeraar in de wtsbegeene,
doch niet in de Oosrerfche talen, aangef1:eld, alhoewel hij tevens
jn dezelve onderwijs gaf. Behalve zijne voorlezingen, die altijd druk
bezocht werden, nam hij ook, van J753 tot 1770 , het beftulIr van
de GiJttill;/èhe Ge/ehrle Anzeigm, en van het genoorfchap der
wetenfchappen op zich, en wees, alhoewel door den koning van
Pruiifell aangezocht, om llaar Berlijn te komen, dit aanzoek van
de hand. Naderhand werd hij niet alleen ridder van de orde van
ik Noortlfler, maar ook in 1788 geheim juf1:itie-raad, en in her volgende jaar lid van de akademie der bijfchriften, en van de maatfchap_
pij van wetenfchappen te Londen. Uitgerust met de uirgebreidf1:e
kundigheden, welke zich zelfs tot die voorwerpen van menfcheIijke
kennis uitftrekten , die van zijn eigenlijk vak, de godgeleerde wijsbegeerte, verwijderd waren, doch wellee hij op de gelukkigfre wijze
daamlede wist te vereenigen , werkte hij tot aan zijnen dood, die in
1791 voorviel, door mondeling en fchriftelijk onderwijs, op eene
lofwaardige wijze voor zijne eeuwen de nakomelingfchap. Alle Oosterlingen in Duitschlt11ld leerden van hem, zoo al niet door zijne
voorlezingen. dan toch door zijne werken. Tot de laatrren behooren zijne Hebraifclze Grn111111atik; Chn/deifche, Syri[clte en Arohi_
{elte Gram111atik i &/pp/cfllen/a ad Lexica Hebraica; Uberfelzung des
n/ten Testa11le1Jts; Einfei/llng ill die GiJ/tfielten Schriftm des neuen
Bundes, benevens Z/liii/ze tot de 3de uirgave~ en meer anderen. Voor
de eigenlijke god~e1cerdheid fchreef hij een Competldium /heologiae
t1ogmatieae, dat lateI', geheel omgewerkt, in het Hoogdllitsch verfehenen is. Door zijn leerfcellig c!ldcrwijs, alsmede door zijne over·
1\1 UI 5
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MIDA!.
MIDAS.

zetting van den Bijbel,
hij zeer veel coc
tOt de Hervorming der
n~bel, heeft hU
na.
fcelIige godgeleerdheid bijgedragen. De gerchied.,
fcellige
gefehied-, aardrijks.
aardrijks- en na..
tuurkunde, voor zoo ver zij het Oosten
ttlurkunde,
Ooslm betreffen, wonnen ongemeen
Jes
veel door zijne pogingen, zoo als b. v. zijn Es[,,;
Esf"; [ur
fur rheure des
'I11tl1'ées dans la mer
met' rouge, zijne Geog/'aphia
'lIat"ées
Geographia Hebrae01'/I111
Hebraeonl1n ex/era,
extern, en
zijne uitgave van AnULFEDA
AnuLFEDA tcn
ten volle bewijzen. Alle zijne fchriften
ademen eenen wij5geerigen
wii~geerigen geest: zelfs fchreef hij over wijsgeerige
PritJcipiut1l illdiscernibiliu11J,
onderwerpen. b. v. over het Pritlcipiu11J
illdis.ernibiliu1ll, en behaalde
in 1792,
'792, bij de akademie te Berliin,
Berlijn, eenen prijs over den invloed
der gevoelens
gevoelcns op de taal, en van de taal op de gevoelens. Van den
kan t der dichtkunst vertoond\! hij zich aan zijne zwakfte zijde; en
het is van hier, dat ook die gedeelten van zijn bijbel
werk, welke de
bijbelwerk,
overzetting van dichterlijke boeken bevatten, het minfte voldoen.
GOROIUS en CVBELE, een oud koning van
MIDAS. De zoon van GoaDlus
Plwygiê,
Pltrygië, van wien de f.'\bel
f.1bcl onder anderen verhaalt, dat de mieren ,
toen hij nog als kind in
In de wieg lag, hem korreltjes in den mond
bragten,
brngten t waaruit de waarzeggers voorfpelden, dat hij nog eens groote rijkdommen zoude verwerven. Toen hij koning geworden was,
en BACCUUS CJp dien tijd Phrygië doortrok, kwam SILENUS, die verver..
dwaald was, bij hem: hij onthaalde hem vriendelijk, en bragt hem
bij BACCHUS
BACCHUS terug, die aan MIDAS,
MIDAs, ter belooning, veroorloofde,
om eenen wens
wenselI
eh naar verkiezing te mogen doen, waarop deze verver·
langde, dat alles, wat hij aanraakte, In goud mogt veranderen. Dit
gefchiedde; doch l\'IIDAS
MIDAS erkende weldra zijne onbezonnenheid, toen
toeo
el1 drank, welke hij gebntiken
gebmiken wilde, bij zijne aanra.
ook de fpiJze
fpijze elI
king, dadelijk in hetzelfde
hetzclfde metaal veranderd werden. Hij verzocht
terug te nemen, die
nu BACCHUS, om zijn verfchrikkelijk gefchenk terng
nu ook dezen wensch
wenseh vervulde, en hem beval, om den vloed PII~
PIiCO
tolus ftroomwaarrs
nroomwaarts op langs te gaan, met het hoofd in denzelven te
duiken, en er zich in te baden, waardoor de alles in goud veranderende eigenfchap op den Pac/olus
Pa.lolus overging,
overging. Dan, MIO
MIOAS
.... s was door de
ondervinding niet voorzigtiger gewordcn;
geworden; want toen naderhand ApOLLO en P
PAN
.... N hem en Tl\IOLUS, in hunnen muzijkalen wedftrijd, cot
tot
fcheidsmanncn
PA N boven de
fcheidsmannen verkozen, gaf hij aan den Syrinx van PAN
,lier van ApOLLO de voorkeur, waarvoor hij door den laatften
laatCten met een
.Iier
vaD hier de benaming van Mijn$MiJaspaar ezelsooren gefiraft
gellraft werd: en van
Doren, waannede men onkundige beoordeelaars kenmerkt. MIOAS
MlDAS
poogde wel dit verachtelijk hoofdfierfel,
hoordfierfel, door zijne koninklijke muts,
te verbergen; maar hij moest zich evenwel voor
voo. zijnen barbier ontblooten, en alhoewel hij dezen, onder de zwaarfte bedreigingen, eeo
een
diep ftilzwijgen
fcilzwijgen aanbeval, brandde het geheim den barbier zoo zeer op
het hart, dat hij, om aan hetzelve lucht te geven, een gat in deo
grond groef; zijnen mond er oplegde, en zachtjes riep: koning MIDAS heeft ezelsooren I waarop hij hetzelve aanftonds
DAS
aanllonds weder digt maak.
te. Kort daarna, echter, groeide op hetzelve een bosch riet,
riet t hetwelk zoo dikwijls het door den wind bewogen werd, zeer duidelijk
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de woorden herhaalde, die de barbier aan den grond bad toevertoever.
trouwd, waardoor nu het geheim door het geheele land bekend werd.
MIDDAGCIRKEL of 1I1eridio(ln,
lY!eridinan, is een groote cirkel, die door
de beide polen en het coppunc
toppunt hccn
heen gctrokk\!n,
getrokk\!ll, de evennachtslijn
regthoekig doorfhijdt,
door/hijdt, en daardoor de fpheer in 2 halfronden, het
Ooster- en Wester halfrond, verdeelt. Zij is tOt
tot ftcrrenkundige
fcerrenkundige waarnemingen en in het burgerlijk leven van zeer veel nut. Zonder deIlemingen
zen cirkel kan men den tijd niet juist bepalen, de zonnewijzers niee
naauwkeurig !tellen,
fiellen, de gewone uren aanwijzen, noch de graden
op den aardbol met de noodige juistheid mcten
meten enz. Men heeft.
ten gebruike voor de fierren.
fierren- en aardrijkskunde, den Meridiaan van
zekere plaatfen door geheele landen getrokken. Plc
PICARD
.... nD ondernalIl
ondernaTQ
het
bet eerst zoodanige verlenging van denzelven van de Parijfche fierrenwacht ; C
CASSINI
....SSINI zette die voort tOt
tot Cnl/iourc,
Cal/jot/re, en C
CASIMIR,
.... SIMIR,
MARALDI
tOt Duinkerken, geM
... R.... LDI en DE LA HIRE vervolgden dczelve
dezelve COt
volgelijk door eenen boog van 80Q 31' 6i"
6!" van den middagkring
der aarde. Ook heeft men Middagcirkels met een gnomon (een wij:er), waardoor juist op het oogenblik van den waren middag een
beeld der zon op den Middag-cirkel valt. Reeds ten tijde van AuGUSTUS werd zulk een Gnomon te Rome, en later te Bologna, Floren_
Florenee en Parijs
Pari,is opgerigt.
MIDDAGHOOGTE. Is de hoogte van een' fier,
ner, wanneer zij
z.ij
blJ
biJ hare dagelijkfche beweging in den middagkring gekomen is.
MIDDELBURG. De hoofdfiad van de provincie Zeelal1d,
Zee/and, op het
eiland Wnlcherm.
Walcheren. Voor weinige jaren bevatte zij nog 22.000
22,000 inwoinwo.
ners, doch telt tegenwoordig niet meer dan ruim 13,000. Zij heeft
In 1815
18 IS begonnen, thans voltooid,
\'oltooid, en deng
den 9
eene nieuwe haven, welke in
van Oogstm. 18 17, in tegenwoordigheid des konings, met vele pleg_
Middelhurg was eertijds bevestigd, en verduurde
tigheid geopend is. Midtlelhurg
22 maanden, toen MONDR
MONDRAGON
in 1574 een heleg van :.22
.... GON haar tegen
prins WILLEM I verdedigde; doch zij moest eindelijk door gebrek bebe.
zwijken, daar de nood zoo hoog geklommen was, dat men lijnzaadlijnzaad.
koe ken en paardenvleesch moest nuttigen, en er in !l
11 maanden meer dan
J500 menfchen van honger waren omgekomen. Onder de merkwaardige
gebouwen der fiad behooren het raadhuis, deels van eene Gothifche,
deels van eene nieuwere bouworde, pronkende in den voorgevel met de
beelden dcr
der Hollandfche graven; de zoogenoemde nieuwe kerk, mee
een fraai orgel, in welke het
bet voormalig koor door eenen muur afgefrnai..
fcheiden en eene afzonderlijke kerk geworden is; de hooge en fnaije abtdijtoren , aan deze kerk behoorende , met een keurlijk klokkenfpel en uurwerk,
unrwerk, voor zoo ver hij van hout is, met koper bedekt, en van mime
ruime waterbakken tegen brand voorzien. De oude kerk, welke niet meer gebruikt wordt, en waaruit het
bet praalgrai
praalgraf
der Zeeuwfche vlootvoogden, de gebroeders EVER1'SEN, op last en
kosten des konings, nnar de nieuwe
nicuwe kerk verplaatst
vcrplaatst is. In de koorkoor.
kerk heeft men onlangs het graf
srafvanWILLEl\f
van WILLEM 11,
U, Roomsch koning, ontdekt;
dekt i
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dekt; hetzelve is thans op last van Z. M. vernieuwt; de Oostkerk,
met eenen fraaijen
fmaijen koepel en een fehoon orgel, en drie onderfeheidene
oudcrfeheidene
tllslehcn het buiten
gaanderijen tils/ehen
buiccn en binnen
binncn dak, en
cn eindelUk
eindclUk de voor.
malige abtdij van
maJige
v:m l\r.~RIA,
l\I~RIA, waan'an
waarvan een gedeelte nog voor de verga·
vergaderingen der proviIlci~le
provineinle ell
en gedepmeerde
gcdepmeerde fbten gehr.uikt
gelm.likt wordt. WijWij.
ders vindt men in lIJidde/burg
Walfehe, Engelfehe,
Middelburg eene Walfehc,
Engeifche, LutherLuther.
fehe, Doopsgezinde, en 2~ Roomfehe kerken, alsmede eene fynagoge; eene bloeijende Latijnfchc
Latijnfehl! fehool ; eene
cene teeken-akademie, en eenen
eeuen
fehouwburg; ook heefe
fchouwburg;
heeft het ZeeulVsch
ZeeulVseh genootfehap van wetenfehappen tegenwoordig hier zijnen zetel
zelel gevestigd, in welks kabinet van
2eldzaamhedell,
zeldzaamheden, onder anderen, nog het toU\vllagers wiel gevondell
gevondelJ
wordt, waar aan de groote DE RUITER, als jongen, gedraaid heeft.
heeft,
[oen
toen hij in de IUnba::n
IUnhann der
dcr heeren LA~IPSENS te I'Jisfingen
J'lisfingen werkte.
1l1itidelburg
llfidddhurg had eertijds eenen bloeijenden handel, en levert nog
vele geriefelijkheden voor den koopman op. Men had er eene Oosten West-Indifehe
West.Indifehe mnacfchappij,
ma:ufehappij, waarvan de gebouwen nog voorhanden
voorhandelI
zijn, en waarvan de laatfie haar befiaan voornamelijk aan de llfidJfI.
lIJidJfi.
hurgers te danken
dankelJ had, die Suriname, Berbice, Es[equcbo
Esfefjuebo eo
en Demerary grootendeels bevolkten.
MIDDEL-EEUWEN. ZOO
In de gefchiedenis,
gefehiedenis, het
~oo noemt men, in
GrOOlen tot aan de Hervorming, dat is van
tijdvak van KAREL den GrootetJ
het jaar 800 tot 1500 onzer jaartelling,
ja:lrtelIing, gedurende welken tijd het
\Iituit- en inwendig leven der volken eene
eelle zoo aanmerkelijke verandeverande.
ondcrging, dat deze eeuwen zich daar door, zoowel van de
ring onderging,
vroegere als latere, niet weinig onderfcheiden.
onderfeheiden.
MlDDELLANDSCHE ZEE. Aldus genoemd, uit hoofde van
MLDDELLANDSC(-JE
hare ligging tllsfehen
tllsfchen Europa, ./lfika,
/lfrif.:a, en Azia. Zij maakt
m:lakt eigenlijk ccn
een gedeelte uit van den Westelijken Ocea:m,
Oceaan, en
cn heeft ten Wes_
Westen door de fiaat van Gibraltar met de
dl.! At/allti/ehe,
,dt/fllJtijèhe, en ten NoordOosten dool"
door het
her kanaal bij KOl1jl.1l1tillIJpel
Konjlillltil1()pel met de Zwarte zee gemeeng'emeenVerfcheidene deel
deelen
fchap. Verfeheidene
en derzelve hebben wederom hunne afzonals: ';an
zu, den
derlijke namen :lIs:
'."an .1driotifche
.1driatifche zt't',
dcn Arcltipe/,
Arc!lipe/, enz. Zij levert
voor den Levantfehen
Levantfchen handel cellen
eenen aanmerkelijken
aanlllerkelijken tak van
\':1IJ feheepv::art
fcheepv::art
op; hare oppervlakte fehac men op 30,000 v. m. en hare diepte op
9,000
9.000 voet. Daar deze zee zoo wel door de flraat
firaat "an
van Gibraltar,
GibroltflY,
als door verfeheidene
verfcheidene rivieren cn
en meren, veel water ontvangt, heeft
men vele gisûngen
gisCingen geopperd, hoc zij het overtollig water weder
ontlast: het waarfehijnlijkfle
waarfchijnlijkfle is , dat zij, door ollderaardseh
onderaardsch vuur verwarmd. het meestal weder uitwafetnt.
warmd,
uitwafemt.
MlDDELRIF. (Diaplrrag11lfJ)
(Diaplrragma) Dus genoemd, omdat het de holhol_
Dgheid
ligheid van de berst
borst van die van den buik affeheidt.
affcheidt. IJet
lIet befiaac
beflaat
lIit eene
eelle rond fiaande of gewelfswijze fpier, waarvan het bovenfie
gedeelte uit het borstbeen, en van de laatfle ribben van beide kanten.
en het onderfle van de wervelbeenderen der lendenen komt. In
zijne
~ijne natuurlijke geftalte
gefialte is het Middelrif aan de bovenzijde,
bovcn7.iJde, naar
de borst toe, verheven, cn
Cn aan de onderzijde, naar den buik toe.
hol.

MIDDEL·STEMMEN. SS?
MIEREN.
hol. Wanneer derhalve de borstfpieren zwellen, en zich eoetrekken.
moet het van weerszijden vlak worden, en gevolgelijk worde de hol.
Iig:lcid der horst verwijd, 0111 aan de long vrijheid te geven, om
de Incht in te ademen, waarbij de maag en de darmen nedergepersc
worden, 0111 de chijl rond te voercll; maar de holte der borst wordt
l1!amver, wanneer het zijne natuurlijke gedaante weder aanneemt:
wordende alsdan de long geperst, om de lucht door uitademing uit
te drijven.
MIDDEL-STEMMEN zijn in de toonkunst de zoodanige, welke
tusfchen den grondbas en de melodieleidende Hem liggen, en dus de
harmonie a:mvullen. Bij een meer!1emmig gezang, ma:tkt de middelllelll doorgaans de alt, of tweede fnprt1l1 en tenor, en bij vokaal mu..
zijk gewoonlijk de tweede viool enz. uit.
M[/)DE.r~.TINTEN, of Middelkletlretl,
Middelkletlrett, ook halve kleuren genoemd, zijn zoodanige , welke uit den overgang van twee kleuren
in elkander om/ban.
MIDDEL-ZOUTEN (Sales medii) noemt men in de îcheid.
kUilde zoodanige zomen, welke uir de verbinding van zuren met
aarden ontfl:~an, wanneer deze aarden met zuren verf:adigd zijn.
Eertijds verdeelde men de l\Iiddel-zouten in ,folkolJJe11e, dat is zooda.
nnige,
ige, die uit de verbinding van zuren met loogzomen , en in onvol.
/rome ne , welke uit de verbinding van zuren met aarde omllaan;
doch teg:mwoordig noemt men alleen de laatlle Middel-zomen. Er
zijn velerlei foorren van, die allen naar de aardfoorten en zuren,
waaruit zij zijn zameng"e!1eld, genoemd worden, als: zwavel-zure
aluinaarde, aluin, zwaveizure birreraarde, bitter-zout enz.
MIEREN. (Formica) Zijn eene foore van infekten,
infektcn, die mee de
bijen en wespen tot dezelfde orde, de Hy11lenopfern, of vliesvleu.
gelige, behooren. Zij zijn een arbeidz:!:lIn volk, dat zich mede in
maatfchappijen
maatfchappijcn "creenigt. en onderfcheiden zich van het geOacht der
bijen, door het bijzonder middel!1uk van het Jigchaam, hetweli< zich
tusfchen de borst en het achterlijf bevindt. De wijfjes en geOacht..
loz~n hebben eenen verborgen angel, en de mannetjes en wijfjes hebben vleugels; doch die geen van beide zijn, namelijk de werk-mie.
ren, hebben er geen",. De deeIen, die de fekfe der wijfjes kenmerken, kUllllen naauwelijks, dan door eene genoegzame drukking, ge..
zien worden, en zijn aan het uiteinde van den laatl1en ring gelegen.
Er bell:lat de groo.ne overeenkomst tusfchen deze organen en die del'
werk.bijen, waardoor men meent, dat deze Mieren, gelijk de werk-bijen,
omnagtige wijfjes zijn, wier eijerfl:okken niet volkomen zijn olltwik..
keld, en deze wijfjes, even als de werk-bijen, tot het werk bellemd
zijn. De voonelings.organen der mannetjes zijn zamengel1eld, veel.
vuldig, en aan den laa,ften ring geplaatst, de gedaante van klei.le
haakj es hebbende.
De meeste ollzer inlandfche Mieren bewonen, voornamelijk, bos.
felien eu weilanden, wa:!r zij fomcijds [en
teu getale van 4 tot 5000 in
één
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den nest, boven hetwelk zij eenen heuvel opwerpen, leven. ZIJ
maken gangen in den grond, waarin zij haar voedCel voor den winter brengen; nuttigen gaarne zoetigheden van allerlei aard, en leven
ook van vleesch en aas. De namftigheid van dit kleine volk, doch
illzond(!rhcid de zorg, waarmede de werk.mieren hare poppen (ver.
keerdelijk Micren-eijercn genoemd) koestcren en verzorgen, gaat zclfs
zoo ver, dat men eene zoodanige Mier, aan welke men het achter.
lijf had afgeCncden, l1ogtans, voor haar iinartelijk nerven, nog tiea
van zulke popjes heeft zien in veilighl!id brengen.
Onder de inlandCche Mieren behooren de Hercules-mier,
IIercules-mier, (F. lIertulanea L.) welke zwart is, een eirond achtcrlijf, cn roestklcurige
dijen beeft. Men vindt deze Coort niet in bet land maar in oude
boomcn, waar z ij onder den bast hunne nesten maken; zij leven in
kleinere m:mCchappij, en Ccbijnen meer eigen aan de Zuidelijke Ctreken.
Voorts de gell/eene zwarle Mier (F. Nigra), van eene blinkende zwarte
klcur en met aschgrnauwachtige Cchenkels en de F. Rafa L., F. AuIJra L. die zich in het laatst van den zomer in zoogenoemde zwermen bijcenCcharen, wanneer zij zich fomtijds in eene ontelbare menigte, even als op- en nederdalende, verwonen, van welke men er
fomtijds wel 20 op eenmaal ziet, die zich des avonds op eenen ver..
ren aITtand, bijna als het Noorderlicht, voordoen.
Onder de uitlandCche MierfoorteIl is er eene tn Zuid-Amerika.
welke op hare togten de fchadelijke inCekten vernielt, en da~rdoot
in de huiz:m voor de bewoners van veel nut is, die deur en venCcers
voor haar openzetten; doch daarencegen eene andere, die onder den
grond tOt de magazijnen van eetbare en andcre waren doorgraafc.
en in korten tijd de grootCte verwoestingen aanregt. I-Iier en daar
tusCchen de beide keerkringen, vooral in Oost- en ~st-IlIdiiJ, en
in llet Zuidwestelijk deel van Afrika, en op NieuljI-llolland, vindt
men inrekten bekend onder den naam van IPitte Mierf!1Z (Tenue!
nèmerobitls L.) door CUVIER onder de N:lIl"oplera gebragt, waaronder e~ eene is (TenIJes fatnlis L.), die in Oosl-Indien op de kust van
CuilJC/1 te huis behoort, en uit hoofde harer maatCchappelijke inrigting en werkzaamheid merkwaardig is. De kenmerken van deze diertjes zijn: een bruin lijf; donker bruin:Jchcige vleugels; de vi eugelribbe roestkleurig; de bijna bovenCce bijoogen Haan digt bij de
groote, en het middelpunt!i:ipje is een weinig vooruitCceitend. Zij
bouwen uit aarde, klei enz. kegelvormige, meeslal met vele fpitfen bezette, en van binnen hooggewelfde gebouwen, die fomtijds
wel eenen omtrek van 14 tot 15, en eene hoogte van 10, U en
meer voeten hebben, en in zoodan ige menigte bij elkander Haan.
dat zij van verre naar een dorp gelUken. Na vèrloop van eenigen
tijd begroeijen deze Mieren-woningen geheel met gras, en worden
zoo hecht en vast, dat zij zelfs eenige menfchen kunnen dragen,
niettegenfcaande de wanden met groote wijde gangen doorCneden zijn,
di:: wel een half el in middellijn hebben. In de inwendige illrigting
de-

MIE RIS. (F.

VAf')
VAN)

559

deler woningen heerscht een verwonderlijk overleg en orde: de eer..
len des konings en der koningin, van welke er in ieder nest niet
niee
worde, zijn in hee
binnenfte des ge.
meer dan één paal' gevonden wordt,
het billnenfte
bouws verborgen. Na:osl,
Na:>sl, rondom dezelve, wonen de arbeiders, waar ..
op de cellen, waarin de eitjes voor het aallfta:l11de
a!w!i:aande broeifel gelegd
worden, en eindcîljk
eindelijk die voor de vDorraadfchuren
voorraadfchuren volgen. Deze
diertjes zijn onophoudelijk in hunne woningen werkzaam: oude cellen worden afgebroken, nieuwe gebouwd en andere vergroot,
mee
mee de grootfte gere..
met welken arbeid zij fieeds onververmoeid, met
geldheid en het meest gepaste vooruitzigt, voortgaan. De foldaten,
(want deze bevinden zich ook in hare IDaatfchappij)
maatCchappij) zijn altijd gege·
Olu eIken aanval met
mee ti,)
d~ grootfte woede af te keeren. Doet
reed, om
men eenen flag
nag of Hooe
00noot op eelle der woningen, dan komt er oo.
genblikkelijk een hunner te voorfchijl1,
voorfchijll, die de gefteldheid
geCteldheid van den
vijand fchijm
Cchijne op te nemen, waarna,
waarn3, op de kelmisgeving van dezen fpi.
fnclbeid en woede, die zelf!
zelf,
on, het geheele leger volgt, en lUet
met eene fnelbeid
gevaarlijk is, op den vijand aanvalt, en denzelven doet terug deinren.
Deze
Dele diertjes doorknagen allerlei
aIlerlei houtwerk, huisraad, de woonbutten enz., en kunnen binnen weinig weken groote boomftammen
vernielen. Opmerkelijk is de grootte, die het bevruchte wijfje
als vernieleR.
of de koningin verkrijgt; wordende het achterlijf ~ooo
2000 maal dikker en
grooter, dan het voor de
cic bevruchting was, en zij kan als dan binnen
24 uren omtrent 80,000 eijeren leggen. Wie verwondert zich nice
!l4
niet
over deze diertjes, die wel in knnstdriften
kunstdriften zelfs de bijen te boven
zijn f
gaan, maar voor ons in nuttigheid zeer verre beneden dezelve zijn,
en hierom tercgt
teregt alom gefchuwd worden.
MIERIS. (FRANS VAN) Een van de beroemdfte fchilders
fchHders der
det
Nec.lerl:mdfche fchool,
feIlOOf , te Lei/den
Lefjden in het jaar 1635 geboren, waar
Nederl:mdfche
zij..
zijn vader goudfinit en diamantOijper was. Deze, reeds vroeg zijne fcerke zucht voor de teekenkunst ontdekkende, vertrouwde
bem
bern eerst aan het onderwijs van den toenmaals vermaarden glasfchilder
ABR.AHAM TORENVLIET , en naderhand aan dat van den uitml1ntenden
uitmuntenden
GEaARD Douw toe, welke laatfte hem den prins zijner leerlingen
GER.ARD
noemde. Nadat hij bij dezen eenige jaren bet onderwijs genoten
had,
bad, deed hem zijn vader, ten eiude hem
bem aan eene zuivere behan.
behan..
deling van het penCeel
penfeel te gewennen, bij den kunstfchilder
kunstCchilder ADRIAAN
VAN DEN TUIPEL
fchilderen van
TEl\IPEL;; doch meer lust hebbende tot het Cchilderen
kleine, uitvoerige ftukken, dan tot groote voorwerpen, keerde hij
tot het onderwijs van Douw terug, bij wien hij zoo lang bleef,
tot dat hij in ftaat was, om zijne kunst zelf voort te zetten. VAN
MIER.IS, aangemoedigd door verfcheidene kunstkenners, had het ge
ge-..
ftukken, van den beginne af, beminnaars en be..
noegen, dat zijne fiukken,
gunstigers vonden, en kreeg door den Hoogleeraar SILVJUS gelegen.
heid,
beid, om voor den aartshertog van Oostenrijk een tafereeltje te ver
ver...
vaardigen, waarop hij een fchoon vrouwtje, in eenen zijden ftolFen
ftoft"en
winkel, afbeeldde, terwijl een ruiter, die nanst
naast haar nond, meer ha
ha...

re
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re fchoonheid, dan de zijden {[offen,
fioffen, (cheen
fcheen te begluren. Dit ftukjt!
ftukje
voldeed zoowel, dat hem de aarrshertog
aartshertog er 1000 gulden voor liet beta.
betllèn,
I!!n, met aanbod, om naar lPêenen
II/'eenen te willen komen op eene jaarwedde
'V:\n
loà~ rijksdaalders; doch hij wees dit vriendelijk aanbod van de hand.
Van roo:>
De heer VAN MIERIS
intl1sfchell, met gelijke vlijt voortgaandë,
MrERrs,, intl1sfchen,
anM
fchilderde ook fomtijds
fom tijds eenige kunstige kaarslicht-ftukjes,
kaarslicht-Hukjes, onder anderen een, verbeeldende een vrouwtje, dat door den wijn bevangen
is·, en door eenen fpoteer
is',
fporeer met eenen waterpot bekroond wordt, het
hee
gewelk door den kunstrijken graveerder HeNDRIK
Hr.NDRJK BARI]
BARIJ is in plaat ge.
bragt. Omtrent dezen tijd fchilderde hij ook de huisvrouw van dell
heer CORN. PAATS,
Lei/den, dien
di~nhij
PAhTS, Burgem. van Leijden,
hij in de teekenteeken· en
fchilderkunst onderwezen
ond erwezen had, welk portretje
portretj e bij 1I11e
~l1e kl1n!l:enaars
kun!1:enaars
voor eene zijner l1itmunteudO:e
uitmunteudfle fruldeen
f1:ukken gehouden wordt. Bovendiell
Bovendien
liet genoemde heer hem een
eet1 kunst-tafereeltje vervaardigen, verbeeldenverbeelden·
de eene jonge juffer in een flaauwte
f1aauwtè liggende, benevens eellen
eenen ge ..
neesheer en eene fchreijende oude vroUlV,
vrouw, voor hetwelk hij eene
eelle fom
van 1500 gulden ontving,
olltving, en door den hertog van Toskane,
TosA~ane, nadernader.
hand meer dan eens, 3000 gulden geboden
gehóden werd; doch P.iATJ
P.iAT.9
behield dit overheerlijk !lukje,
flukje, hetwelk door kunstkenners voor on.
navolgbaar gehouden wordt. Naderhand {'cbilderde
tJavolgbaar
Ccbilderde hij voor gemelfrukken.
den hertog, die hem kwam bezoeken, nog verîcheidene
verfcheidene !lukken.
wlIaronder
wllarouder een, verbeeldende een gezelfchap van jonge jufvrouwen
jufvrol1wen
ent., hetwelk met 1000 rijksdaalders betaald werd, en waarin de beel..
den zoo zacht, krachtig en natuurlijk gefchilderd waren, dat zij
in fchoonheid
rchoonheid het leven zeer nabij kwamen.
VAN lVIlERIS
lVfrERrs bezat eenen levendigen
levendigell geest, en was over het algemeen
r.1een van een goed g~drag, fchoon zijne l1aauwe
llaauwe vriendfchap mee
den kunstfchildcr
kunstfchilder JAN STEEN hem, nu en dan, wel eens in het gebruilc
van drank dced
deed te btiiten gaan, hetwelk hem, toen hij op zekeren
avond iu
i11 een riool was gevallen,
gevallen. bijna het leven zoude gekost heb.
ben, indien hij nict
niet door eenen
eellell fchoenlapper
fehoenlapper en zijne vrouw nog
bij tijds ware gered en behoorlijk verzorgd geworden. Onze fchi!.
der.
onbeloond
der, deze wcldartd
weldartd !Tiet
uiet wiflende on
beloond laten, nam een fiukje
f1:ukje
onder handen, hetwelk hij naar verloop van twee jaar voltooide, elI
en
toen in eigen
cigen perroon,
perfoon , fehoon
fchoon onbekend, aan zijne redders tot een
gefchenk
geCchenk ter hand feelde.
feelde, die het naderhand
n~derhand voor 800 guldens verkochten. De heer VAN
MIERIS, door dit en andere foortgclijke
VAN MmRIs,
fooregelijke voorvallen voorzigtiger geworden,
geWorden, leefde federt, gelijk voorheen,
voorheeIl, vrozijne kunst voort tot het einde zijns lelijk en ingetogen, en zette zijnevens. Hij flierf
merf in het jaar 1681, in den ouderdom van naauwelijks
SI. Pielers
46 jaar, en werd in de St.
Pieters kerk te Lei/den begraven. De
hecr
HeE~m{ER[{ vervaardigde op hem een graffchrift,
heer WltLlm
Wlf.LEM VAN Hr.EMS[{ERK
graffehrift.
flRAND?
hetwelk op zijnen grafzerk is uitgehouwen, en de heer CASPER I3RANDr
een ander
IlIlder van dezen inhoud:
Sta wande/aar! tiit
Sla
rlit 's lVImRIS
MmRls grdf,
graf,
De Fenix zijlzer
zij/zer ktll1slgcnooteu;
ktll1stgcnootm;
Die
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Die beelden fpraak en leyen gp!,
Ligt zonder leyen hier beJloten:
Doc/z zijne kunst, het ee/fle deel,
Leeft in zijlJ' zonen cn pmferl.
Hij liet namelijk twee zonen na, waarvan dc een, JOHAN, in zij.
l1e jeugd te Rome gefiorven is; terwijl WILLE;lf zijnell vader in de
\1olmaakdleid zijner kunst en in zijnen roem gevolgd is.
MIGLIARO. Eene maat in Italië, waarmede de boomolie gemeten wordt; houdende in Yenelië 1210, in YerolJa 1738, en tC Pa·
dM Jl8S pond.
MIGNOL. Dus noelnen de Zwarten in Nigritie den palmwijn.
MIJL. Eene lengtemaat, welken haren naam ontleent van het
Latijn[che woord mille (duizend) , omdat de Romein[che Mijl 1000
geometri[che [chreden , ieder van 5 Romeinfche voeten bevatte. De
lengte der mijlen is in onderfcheidene lr.r,den zeer verfchiJlende. Van
de geopraphifche rekent men IS op een graad van den aeqllotor (evelJaar), en zij wordt met de Dllüfche Mijl gelijk gefield, alhoewel
zij iees gtootet is dan deze, en gewoonlijk op 2 tlur wegs gefield
wordt. Bovcndien rekent mcn op eénen graad van den evenaar 10
Noorweegfche, JO} Deenfche en Zweedfche, 13~ Hongaarfche, 191
Nederlandfchc (ureu), 20 gcwonc
gewonc Spaan[che, 26j Castiliaanl'c.:he,
JlZ Poolfche. 2S gewone Fran[che, 60 ltaliaan[che, gelijk ook
geographifche Engeifche, 66f. Turkfche (Bm';), 69~ gewone Engelfche ,104 Rusfifche (Wcrsten), cn 250 Chiucfche (Li) Mijlen.
Q
De zeemijlen verfchillcu ecnigcrmate; bedragende 17 ~ Spaanfche en 12 Q
Franfche, Engelfche cu Nederlandl'che Mijlen zoo veel als IS Duitfche.
MIJLPALEN. Waren zekere kolommen, welke de Romeinen langs
hunne groote geplavcide
geplaveide of keerwegen plaatfien, op eenen amand
van JOoo fchreden van elkander. Zij namen alle hunnen aanvang
van den gulden-miJlpaal, dien keizer AVGV;TUS op de markt te /l.ome had doen oprigten, en liepen van daar onafgebroken voort tot
aan de uiterl1:e grenzen des Rijks.
MIKROlVIETER. Kleinmeter , een toellel ,waarvan men zich
bij l1:errenkundige werktuigen bedient, om kleine afl1:anden enz. aan
den hemel te meten; befiaande in een en ring of cirkel, die in gra.
graden verdeeld en van eencn
eenen wijzer voorzien is, en waarin door twee
openingen, welker middelpunten regt over elkander Haan, twee reg.
regte fchroeven bewogen worden, waarvan de draden zoodanig gemaakt
zijn, dat 50 derzelve de juiste lengte van één duim uitmaken. Men
aan het werktuig,
brengt dezen ring in diervoege :lan
werktnig, dat de fchroeve!l
door het gemeenfchappelijk brandpunt van de beide glazen gaan.
waar bet voorwerp, dat mcn
men door den verkijker ziet, zich vertoont,
en de fchroeven duidelijk kunnen gezien worden. In plaats van deze
bedient men zicb ook wel van draden, die jn den ring gefpannelJ
bet gemeenfchappehjk brandpunt van beide
worden, en elkander in het
ALGEMEEN WOORDtND. IV.
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ovcrkroifen, of ook van lijnen, die op een effen
elfen gIns
glas ge.
glazen overkrnifen,
trokkcn worden.
wordcn.
trokken
MIKROSKOOP. Vergrootglas;
Vcrgrootglas ; een gezigtkundig werkmig
wcrkmig van
0111 voorwerpen, die door derzelonderfcheidcn mnakfel; diencnde
dienende om
onderfcheiden
amand van 6 of 7 duim, voor
VOOI' ons
ver kleinen omtrck,
omtrek, op celicn
cenen aflhlnd
oog onzigtbnar of onduidelijk
ondllidc1Uk zijn, door de vergrooting van bolle
bren!;cn en duidciijkcr
dllidciijkcr te makcn.
maken. Men
Ml'n hceft
hecft
glazen, nader bij te brenGen
eenvoudige,
De eC:1I'olJdige
rem'o/uiige hebe.
eel/voudige, Zr111JclIgefldde
zt11JJcl1gefl.:/de en Spiegel.Mikroskoopen.
Spicgcl.Mikroskoopell. Dc
fiaan
naallwkeurig zamengellclde
zamcngellclde lil,fenlilifenilaan of uit één, of uit meer, zoo naauwkeurig
glazen, dat men ze als één glas
gIns kan befchollwcn.
befchouwen. De Zf1ll1cl1gepe!ZflllJclIgejlet.
de hebben meerdere glazen, waarvan het voorlle
voorl1e als het oog-, en het
achterae als het voorwerp-glas kan befchonwd worden. Deze lVIi.
Miachterrte
kroskoopen hebben twee buizen, aan welker beide einden
cinden zich de
uit· of in
genoemde glazen bevinden, en die men naar welgevallen uithetzclfd:: werktuig ver·
verkan fchuiven,
fchl1iven, waardoor men met één en
eu hetzelfdo:
k:l11 voortbrengen. Ondcrmsfchen
Ondertl1sfchell
fcheidene graden van vergrooting kan
heeft ook deze vergrooting hare grenzen, welke men nict bn overcIe verfpreiding der
del' kleuren.
klcuren. en de afwijfchreiden, zonder door dc
king, door de gedaante der glazen \'eroorza~kt,
veroorza~kt, onduidelijkheid van
voorwerpen te veroorzaken.
veroorzakcn. Deze
gcrracht
Dezc afwijking heeft
heeCt men getracht
te verbelpen
verlJelpen door dc
de Spiegc!-11Iikroskoopcn,
Sp;egcl.111ikroskoo.fJen, en wel door bij dc
de Ztlza·
melzgefle!de, in plaats van glazen, eencn
eenen hollen
11let1gefle!de,
hollcn metalen
metalcn fpiegel te voe·
voegen, welks holle vlakte men tegen het oogglas oved1:eit,
waardoor
over!1elt, w.lardoor
het voorwerp, dat zich aan
lUl11 ons befchouwe:ld
befchol1we:ld oog vertoont, zich
voor den fpiegel op znlk
zt1lk eenen anbnd
aflland opdoet,
opdoe., dat zijn
zUn ver~root
ver~l'oot
becld uit den fpiegel in het brandpunt van het oogglas valt;
beeld
val.; doch
Spiegel-mikroskoop beo
moet het voorwerp, hetwelk men door een' Spicbcl-mikroskoop
be.
fchouwen wil, zeer klein, en te gelijk
g~lijk volkomen
fchouwell
volkomcn doorzigtig zijn,
omdat dit werktuig anders het licht opvangt, en de voorwerpen
voorwcrpen onduidelijk maakt.
Aan de uitvinding der Mil:roskoopen,
Mi!:roskoopen, welkc
w:!lke wij aan onzcn
onzen landDREnuEL (zie aldaar)
hebb:!n, zijn wij de
a!d.1;11~) te danken hebben,
genoot CORN. DRcnllEL
gewigtig!1\!
gewi:;tigO:I! omdckkingen verièlmldigd.
vcrlèhuldigd. De vaderland[che
vaderlandCche LEWWEN·
LEEUWENHOEIt,
verb(!terde dezelve. en verbaasdc
verbaasde geheel
(~eheel
HOElt, te De/ft
Ddft geboren, verbctcrde
ontd.:!kken van vele verwonderlijke eigcnfchappen
eigenfchappen
Europa door het ontdekken
in de Namm,
fchoonhcdcn wij, buiten
Natum, welker fcllOonhcden
buitcn àe
de iVIikroskoop0n,
iVIikroskoop~n,
nimmer zo\'den gekend hebben.
h~bbe!1. (Mál
(Blell zie zijn art.) l\Terkwaarimusfchen, de door S'fEi'IIAN
STE"II.\~ GrrAY
dig is, illtllsfchen,
GrtAY uit:;cvonèene
uitgevondenc .1/ikroskonp,
.11i!.:roskonp,
welke daarin bcl1aat,
be!1aat, dat
d2t men eenerl
eener, waterdroppel met eer,c
eer.e naald
opneemt, en in een Idciu
klein gaatje brengt, dat in cene
eene dunne metalen
het zelfde uitwerkfel
ge11l~akt is, welke
welkc wnwrdroppcl
waterdroppel volkomen hetzelfde
plaat gcmaakt
doet, als eene glas-Jins.
glas.lins. Een :ll1der
ander Mikroskoop, door A)!ICI
A~IICI uitgevQllden, en de Catadioptrifc.'te
ver.
gevonden,
Catadioptrifc.1e genoemd, bezit eene llerke vergrootit'lgs-kl'acht, en is tevens
dat men alle foorgrootil'lgs-kracht.
tcvens zoodanig ingerigt, (!at
ten van vloeibare of vaste,
ondoorfchijncnde voorvoor·
vast~ , door[chijnende
doorfchijnel1d~ of ondoorfchijnende
bcfchollwen k:m, zonder dat het noodig zij,
werpen, gemakkelijk befchollwen
die

lVI I
I L
L
M

A A N.

5 63
die veel te verdeelen,
vcrdeelcl1, zelfs wanneer men ze in hun geheel laat.
Dit
Dir Mikroskoop is zamengelleld uit eene horizontale buis, even als
3Is
een Teleskoop; men ziet er
cr in dezelfde rigting in, en niet
Iliet van om.
omhoog 113ar
naar beneden, zoo als in de Dioptri[cfle
Dioptrifche Mikroskoopen. Aan
een der uiteinden nn
van deze buis, tegen over het oogglas, bevindt
w~arop de temgkaatfing
zich eene vereeniging van metalen fpiegels, w3arop
gefchiedt door middel eener kleine opening, in de buis geplaatst, en
regtllandig
regtll:l1ldig verbonden met een voorwerpglas,
voorwcrpglns, dat men met eene
fchroef op en neder beweegt; terwijl een groote fpiegel, ter ver_
ver.
lichting, onder het voorwerpglros
voorwerpglr.s gcpla3tst
geplaatst is, even als bij alle zamen.
zamengellelde
gell:e\dc Mikroskoopen. Men verkrijgt de verfchilIende graden vall
vergrooting alleen door de verandering der oogglazen, hetwelk ge.
legenheid geeft, om een voorwerp zeer fnel door alle graden van
Imen heen gaan, met behond
behoud van hetzelfde gczigtveld.
gezigtveld.
vergrooting
vergroming te laten
Men kan met deze lVlikroskoopen
Mikroskoopen de 'voorwerpen waarnemen, die ilJ
eenc
ven duim gedompeld zijn,
eene vloeillof ter
tcr diepte van eenen hal
halvcn
hetgeen met andere MikroskoopCll
Mikros koopcn niet
nict mogelijk is. De uitvinder
voegt bij dezen toelld cene
eene foort van Camera
C'1H!CJ'fJ IlIcida,
lllcida, waardoor
i:1 de evenredigheid, welke
men de voorwerpen afteekent en afmeet i:l
zij in het werktuig hebben,
hehben, en die een millioen maal grooter kunnen worden, dan zij in de Natuur voorkomeil.
voorl;omea.
MILAAN. De hoofdll:ld
hoofdflad van een der gouvernementen van het
Lombardisch Venctiaansch
cn van het ge.
geVenctiaanseh koningrUk
kOllingrijk van dien naam en
heele rijk tot
tOt de Oostenrijkfche
OOHcnrijkfche fiatcn
aatcn in Italië bchoorendc,
behoorende, is eene
eelle
i1:eden \':111
der a:mzienlijkfre,
aanzienlijklle, prachtigltc
prachtigfèe en volkl'ijkfie fieden
\':ln Oppcr-Italië,
die, in weerwil van vele oorlogen en andere onheilen, tot heden 11arcn
haren
b:lfer oudheid zijn
gedenkl1:ukken h:1rer
zijl1
ouden luister behouden heen.
heeft. Van de gedenk!1ukken
echter alleen nog over eenige Thel'illm,
The1'11IC11, gewooniijk Ic
Ie C%l/ne
Colo/me di S. Lo.
La.
,'eT/ZO
,'em:.o genoemd; doch zoo veel te rijkcr
rijker is zij in gedcnktcekens
gcdcllkteekens van
val1
eerUe plaats bekleedt,
later t~id, waaronder de beroemde Domkerk de eerfle
!lagen gelegd werden, en die naast de St.
waartoe in 1386 de grond
grolldllagen
Pietel'skel'k te Rome de gromUe
Pietel'ske/'k
grootfle vaa
van Italië
Itolië is. Geheel uit wit marmar.
mer gebouwd, verwekt zij van buiten en binnen eenen onbefchrijfe_
onbefchrijfe.
lijken indruk. De oudfre
oudlle meesters van Milllfl1Z
Mil/Mil trokken dit kerkgekerkge.
bouw in den l:Heren
lmeren Gothifchen
Gothifehen !1:ijl;
!lijl; doch
Goch omtrent de
dc helft der 16de
eeuw bouwde PELLEGIUl"\O
PELLEGltIl'\O Tm,\LDl
Tm,\LDI de
d.:! voonijdc
voor~ijde in eenen
cencn meer anti.
antide ecnheid
eenheid en ei;e:llio:umelijkheid
ei;;e:l.!ommelijkheid van
val1
ken op, en verwoeste ó:mloor dc
het geheel. Eindelijk liet NAPOLEON, met "cr~azcljde
vcrbazl:!ide kosten, het tot
hiertoe nog flechts
voortzetten, hetIlechts half voltooide gebouw verder voonzetten,
geen nu bijna geheel in orde is. Leveren de hel,lcre
hel,lere glans van het
hee
marmer, de Gothifche fieraden,
Il:andbeeldcn,, waarfieraden , benevens de !landbeelden
van men cr
er 4000 telt, V:1I1
V:111 buiten, ecn
een fchittcrcnd
fchittercnd cn
en verrasfend gezigt voor den aanfchouwcr
aanfchouwer op, niet mindcr
minder treft hem hct
het binneni1:e
binnenlle
gedeelte van dit tempel-gebouw, dat op Sz
SZ pilaren rust, door zijlt
zijll
eerwaardig duister. Eene der ondlle
oudlle kerken van Milorm
Mi/nrm is St
St.• .AmAmbrofio,
/;rofio, die wegens verfcheidcne
vcrfcheidcne oudheden zeer merkwaardig; doch
N n11 Zz
don·
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donker en onnnnzk!nlijk is. Van de overige
overigc calrijke , ren deele,
prnciJtigc
prnciJtige kerkcn
kerken noemen
nocmen wij nog allecn
alleen hct
het voormalig dominikaner
klooster, 1I1tldo1ll1,'l ddle
dd/e G1'Ozie, waarin zich het berocmde,
beroemde, thnns
helaasl half vernietigde, Freseo-fchiIderftuk van L. DA VINCI bevindr,
hct /l~'ondlllaal
het
/l~'ondlllaa/ ,'mi CHRISTl:S vcrbeeldende
verbeeldende;; doch lIetgeen , in
weerwil hiervan, nog bewonderenswaardige overblijffels zijner oorfpronkelijke fchoonheid op!(!vert. Het voormalig }ezuiten-kollegie,
Brerfl,
Brertl, een llidl:ekend prachtig, en door zjjne fierrenwacht
ficrrenwacht merk.
merkwaardig gebouw, bevat thans verfcheidene
vcrfcheidene inrigtingell voor kunsten
en weten[chapp:!l1, namelijk: eene zeer fraaije galerij van fchildernukken, en ecne boekerij, waarvan de eerfie zeer rijk is in fiukken
\'an Lombardilèhe en Bolognefche meesters, en de laatfie, die men
onder de aanzienlijke kan tellen, onder anderen, in het bezit is van
de nagclatene boekerij van IIAI.J.ER. De AlIlbr()fil1t111Ji:he boekerij
hezit, behalve de gedrukte werken, eenen fchat van handfchrÎf[en
(waaronder bijzonderlijk die van L. DA VIl\'CI); voorts fcitilderfiukfciti!derfiukken, teekeningcn,
teekeningen, amiken,
amikcn, kartons eJl
cn afgiet[els
afgietfels in Gyps; alle van
de beste meestcrs.
meesters. Onder de liefdadige gellichten bekleedt het
hct groote hospitaal den eerllen
cerllen rang door zijne bouworde, uitgebreidheid,
en de verzorging van een groot aancal zieken. Het Lazaret, een
verbazend groot, vierkant gebouw, voorheen in pest ziekten gehruikt,
bruikt, heeft tegcnwoordig
tegenwoordig ecne
cene andere befiemming. Onder de
fchouwourgen is de del/a Sea/tI,
Sea/fI, naast de S. Car/o
Carlo in Ntlpds, de
grootlle.iJl Italië, en
grootlle.in
cn mogeli.ik in Europa. Dezelve
Dezelvc wcrd
werd in 1778
gebouwd, en onder[cheidt zich, boven alle
allc andere,
andcre, door de menigmcnigvuldige
vuldigc gerijfeljjkhed~n,
gerijfcljjkhcd~n, welke
welkc er
cr in gevonden
gcvondcn worelen.
worelcn. De zangUllkzangUukken
kcn en
cn balletten,
ballettcn, die er
cr in worden gegeven, zullcn
zullen in luister en
cn
volkomenheid
volkomcnheid van uitvoering
uitvocring niet
nict ligt overtro(fen
ovcrtro(fen word'~n. Behalve
dezen
dczcn fchollWburg
fchouwburg heeft men er nog anderen, als: Re, COl/odiona,
Cnrct1l1o enz.
CfirCt1110
cnz. lIfilaan
lIfi/aan bezit een
cen groot aantal paleizen, en
cn andere
in het oog vallende
vallendc gebouwen; doch meestal
mcestal niet zeer
zcer breede
brecde en
regte
Por/fI tJricnttl/e)
orientflle) bijregtc Ilraten. Onder dezelve
dezelvc is de Cor[o (de Por/tl
zonder
tuinen leveren
zondcr fchoon, en
cn de openb:1re
opcnb:1re [uinen
lcvcren eene
eenc heerlijl,e
heerlijl,c W:lndeW:lndcling op; doch wordt de eer!l:e
cer!l:e meer dan de laatlle bezocht. Overal
vertoont
der inwoners , wclkc
welke op
vcrtoont zich in IJli/flan de welvaart dcr
136,000 gefchat wordcn.
worden. De handel in koren, rijst, zijde en
cn uitmuntende
aal1tal van famuntendc kaas is er van niet veel
vcel belang, maar het aamal
brijken en manur.'1kcuren nog al aanzienlijk; kunsten en
cn weten[chapwetenfchappen vinden ijverige
ijvcrige voorllanders ; de
dc boekdrukkunst
bockdrukkunst is echter
cchter vervallen; intus[chen onder[cheiden
ovcr het algeondcr[chciden zich de inwoners, over
meen, door befchaving, opvoeding en hartelijkheid. De
Dc Ilad heefe
hcefe
in haren omtrek
omtrck de vruchtbaarfl:e velden, en!l kanalen, die zich
met
mct de Tesfino en Adda vereenigen
verecnigen;; terwijl de gezigteinder ten
Noorden door de Zwitfcrfche A/pen
Alpen bcpaald
bepaald wordt, die bij eenen
ccnen
helderen
heldercn dag het verhevenlle
verhevcnllc fchouwfpel opleveren.
MlLETE. Het Ioni[che Athene, en naast Epneztls cn Smirna
de
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de bcroemdl1e
gewigtigl1e koopl1ad
b\!roemdfie en gewigtigfie
koopfiad van lonië. lij
Zij rees (poedig
fpoedig
in rijkdom en magt; voerde lange
hmg!! en kostbare oorlogen met de Lyvan Lydic
difche vorsten, en werd na de verovering nn
Lydie door CVRUS,
CYRUS,
zoo als geheel
l1ad werd met "ele
yerfchoogehed Ionië, onderworpen. De fiad
yele verfchoolling be:Jundeld,
béandeld, en bleef, offchoon dikw}jls
onlus_
dikwijls door inwendige onlus.
ning
ten verfcheurd, onder de Perzifche heer[clla?p!j,
hccrfcIJa?pij, in haren wellland,
COt
tot dell
del! ongelukkigen Ionifchen oorlog, waarin zij (494 voor onze
tijdrekening), tot den grond toe verwoest werd. De inwoners lieten haar wel weder opbouwen; doch zij konde haar vorig allllzien
a:mzien
niet weder herkrijgen. Milete was het vaderland van THALEs,
THALES, ANAXIMANDER, den redenaar AESCHINES, en van
\'an de beroemde ASPASIA.
MILLE REES. Eene gouden munt
mum in Spanje en Portugal, bedragende 25 realen, of omtrent 3 rijksdaalders zonder het opgeld.
MILLIN. (AUIlIN
(AUBIN LOUIS) Hoogleeraar in de oudheidkunde te
lVIILLIN.
Parijs, en lid van het Nationaal infiittJut,
inl1ituut, werd, na den dood van
den beroemden abt BARTHELEMY,
BARTHELE~lY, opziener van het rijkkabinet van
oudheden en medailles der keizerlijke, thans koninklijke boekerij.
landgenooten
eenen
Zijne landgenoot
en houden hem te regt voor een
en der geleerdlte
oudheidkenners. Hij is de fchrijver van 'het
het Mngazin ençyclopMiljue;
encydopMifJue;
oudheidl.enners.
van de Dietioflnaire
DicliofJnaire des beaux arts; van eene verbeterde uitgave van
de DictionrJl1ire
Fobie, van CHO;\lPRE,
MonumelJls
Die/lontJa/re de la Fab/e,
CHO;\fPRE, en van de Monumellts
nouvcllemetJt expliljuts.
IIntiques inedits,
illedilS, ou nouYClleme11/
exp/ifJués. Bijzonder verdienstelijk,
ontiques
echter)
IIntiljues, 7.ij·
l.ij ..
echter, maakte hij zich door zijne Pdnlures
Pdntures des "afts
"afes antiques,
ne Ga/erie
Galerie 11I'Jthologique,
111ythologique, z
~ deelen,
deel en, en zijne befchrijving van verfcheidene munten
muncen en gedenkpenningen. Ook ten aanzien der kunst-geziJfchiedenis zijns vaderlands behaalde hij veel roem, zoo wel door zijne royage
dam les dépl1rtemctllS
France, als door zijPó'Jage dans
départemel1/S du midi de la Franee,
ne Histoire 11Iüa//i'lue
müal/ique de la révolu/ion
Fmllçoi[e, en Histoire mllofrlvo/ulion Frtl11çni[e.
mltaf.
lilj~e tie
de r Empereul"
lerwijl verfcheiden e kleine leerboelifJ!le
ElIIpereul' NAPOLEON; (erwijl
ken over de beoefening der oudheid-, penning-, gemmengemmen. en fabelkunde, die uit zijne pen gevloeid zijn, een fpoedig, gemakkelijk ea
aangenaam overzigt over deze takken van kunst en weteufchap
weteofehap op.
leveren. MILLIN fiierf den 13 van Oogstm. 1818. Hij was vrien.
delijk en aangenaam in zijnen omgang, l1eeds
tleeds genegen, om aan
gel1elde kunstfchatten te toonen,
vreemdelingen de onder zijn opzigt gefielde
en altoos werkz~am, om in zijnen kring zoo veel goeds en nuttig.
te l1ichten,
Itichten, als hem mogelijk was.
MlLLlOEN.
MLLLIOEN. Is een getal van 10
JO maal honderd :duizend; een
ecn
ll-/i/linrd van 1000 millioen; een
eell Billioen van duizendmaal duizcnd
duizend
Jl.li11inrd
miIIioen, en een Tri/Hom een getal van duizend maal duizend BiIIilnillioen,
Billioen. Deze benamingen zijn door de wiskundigen in de rekenkunst
ingevoerd, om
0111 groote getallen gemakkelijk te kunnen llitfpreken.
uitfpreken.
FRJlNCOIS-XAVlER) Een uitmuntend Franscb
Frnnscb
MI LLOT. (CLJlVDE
MILLOT.
(CLJ\VDE FRJ\NCOIS-XAVIER)
17~6 te Be!onfchrijver, en lid der Fran[che
Franfche akademie. Hij werd in 17rJ6
Be!anfon geboren, en behoorde eenig-e!l
ceni~e:l tijd tot de JeZlIife1Z.
Jezuitm. Zich aan den
k:lnfel
knllfel hebbende toegewijd, voer hij met prediken voort, zelfi
zelfs nan.3
dat
N 113
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dat hij dit genootCchap had verlaten, tot dat hij eindelijk door zwak..
heid van borst er van moest aîzicn. IIU beklom vervolgens den
leerlloeI der gcCchiedenis te PrJrlllfJ, welkc
welke de mnrkis FUINO aldaar
tèr ollderdgtill~ van jong:! edellieden h:1d opgerigt; uoc!! keerde nalierh:!I1d naar FrnnkJ"Ï,/k teru~, en werd ondcrwijzer van den prins Eu.
G!;NIUS, in wclkcn j:lJSt hij in 1785 fiierf. MIL!.OT was in de zal11enleving koel en terughoudend; doch hetgcen hij fprak ademde
een geoef..:nd verl1:and en een !chrander oordeel. D' ALDIBEr..T vcr.
klaart hem voor den gcnen
genen onder allc zijne bekenden, die het minfle
l11ct
l11et vooroordeelen befmet was, ei!
Ci! z!ch op zijne kunde het minf1:e
liet voorlban. Wij bezitten "an
\'an hcm verCchddene, in cellen zuiveren,
fierlijken en n:ttlTurlijkel1 fiijl, geCcllre\'ene
geCcllre"ene wcrken,
wcrkcn, waarvan de volgende de belangrijklte zijn: E!r!mcflS de, rhistoire de Frallte, dept/is
CWVIS JUS/lU' ti LOl'IS XV, 3 deelen;
declen; Elc1mens de r histoire de rr /111_
g!cter;'e, dept/is (011 oriiiiile, [ous les RomoilJs, ;tlsqllt)
;tlsq//iJ GEORGE 11,
3 deelen; EMmens de t' histoire tliJh'cr[d/c, 9 dcclcn;
deelcn; rr Histoire des
Troubadours, 3 dc~len; .~Iér,lOires politiql!CS ct militaires i,olIl" fèrl'ir
~ t'histoirc
rhistoirc de LOUIS XIV et XV, el1llisloire
enllisloire p!Jilo[ophitjue de rr Homn:1 zijnen
me. De Élr!mc1lS de l'!Jistoire d' di/emogne, 11:1
zijne11 dood onqer
uitgegevcn, is niet
nict van hem.
zijnen naam uitgcgcven,
MILO van erOtOIl, een leerling van PVTIIAGORAS, w~s een
ecn der
beroemdfle Griekfche kampvechters, die in
il1 de Olympifche Cpelen 6
maal de overwinning wegdroeg. Men verhaalt van zijne buitcngewo.
buitengewo.
ne !lerkte
!lerktc verCchcidene
verCahcidene voorbeeldcn:
voorbeelden: onder andercn
anderen dreigde de tcm·
pel, waarin PVTlIi\GOItAS leerdc,
leerde, op z:!kcren
z:!keren tijd in te florren, toen
l\'lILo de hoofdzuil greep, en daardoor het ongeval zoo lang verhinderde,
tot dat alle a~llwezelldel1
a~llwezellden zich gercd
gered haddcn.
hadden. Hij droeg eenen !lier
op zijne fchonders ten orfcr,
cellcn vuistfJag;
orfer, en
cn doodde hem met eellen
doch zij nc (lerkte werd 001: de oorz1ak va!) zijnen
zijncn dood. Hij zag.
namelijk, in een bosch ecnen
cenen Zi\'~ren
Zi\'~rcn fi~m van eellen boom, dien men
door beitels te verg.:efsch
verg.:cfsch poogde te t}Jlijrcn, en wilde dien van
elkandcr
elkander Cchcuren;
Ccheuren; J1iaar hier Cchoten zUne krachten te kort: de bel.
tels, waardoor de Cpleet werd open gehoudcn, vielcn
vielen cr uit, en dus
bleef hij met zijne handcn
handen tllSfc!lell dezelve gcklemd.
geklemd. Oa~r nicm3nd
niemand
hem ter hulp kwam, zoo werd hij ecn prooi der wilde dieren, die
hem vcrlèhcurdeno
IIlILO. Een eiland in dcn Arc
A:'c :ipel van omtren
omtrentt 12 mijlen in den
cn bijna
omtrek, in deszelfs midck!l, en
bijnu gchecle
geheeIe breedte, verdeeld
door eene diepe baai, die :wn hetzelve de gedaante "un
\'311 een' regenboog geeft, en cene der Cchoonfle havens van de Middel/andfche
Middel/ondfche
zee oplevert, ruim gcnoeg,
genocg, om ecne
eene aallzicnlijke vloot fchepen te
bergen, en tegen het geweld van alle winden te
tC beveiligen. Dit
eiland is eene
ecne bijlla
bijna geheel holle
hollc rots, wnardoor het water van de
zee dringt. Men vindt cr veel ijzcr,
Cn holen, die
ijzer, ai lIin, zwavel, en
ollophoudelijk rook opgeven, cn
en wa:~ruit llU en dan vlammen te voor1èbijn
kUlDen. Over het algcm:::.:u
algem:::.:u is cr iu de roefcn gcclle
gcene opening,
lèbijn kumen.
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geene wr.rmte
wnrmte gevoelt: zelfs ziet men vlal..-ke
vlal.."ke pl:tatphlatwaaruit men geelle
fen,
fcn, die
dic l!:lOhoudcnd
2nnhoudcnd branden, en velden, die altijd
nltljd rooken, of
met zwavelbloem bedekt zijn, waardoor zij eene gele kleur vermet een woord, alles draagt
drn:1gt hier kenmerken,
k~nl1ler];:en, dat reeds van
krijgen: l11et
voorlang een brandend
narde verteert. Hier
brandcnd vuur de ingewanden der
dcr aardc
Hicr
bcrgcn; giI;ds
gecalcinccrde rorfen,
rorfcn, en
ginds gecalcineerde
cn verder
ziet men omgekeerde bergen;
ontzett~!1dc keijen.
kcijcn, die
dic door hun ar.nwezen
aall\\'czcn en kleur
ftcenen en ontzettende
fieenen
getuigen, dat zij daar door de \1itbarfiing
\litbarfiing van eCllcn
eenen Vlllkunn
Vlllkaan geworpen zijn. In wecrwil
weerwil van dit alles is de vruchtdragende lIarde, die
voor een groot gedeelte den
dcn grond
gror.d van het eilr.nd
eil:;nd bedekt, zeer rijlt
rijk
in voortbreng[cls.
Dc granen en het katoi2n
kato~n zjjn
voortbrengfe!s. De
zijn er uitl11untend;
uitmuntend; de
wijnfiok levert zeer goeden
wijni1:ok
goedcn wijn, en
cn de fruitboomen brengen de
tangen:1mnf1:e vruchten voort; terwijl de prachtigi1:e
aangen:mmfie
prachtigile bloemen den
grond met een fchitterend, doch natuurlijk
Ilatuurlijk tapijt bedekken. De velden echter zijn veelal onbebouwd.
onbebouwd, en gewigen
getlligen van de vcrbazende
verbazende
i1:rnfwanrdigc onachtzaambeid
onachtzaambcid
vermindering der bewoners, en van de firafwaardige
van het befiuur.
De fiad Milo, in eene aangename vlakte gelegen, die naar het binncnfie
nenile der haven leidt, is niets dan een puinhoop. Van de 5000
zielcn,
zielen, die lUen
men er voorheen telde, zijn er tegenwoordig naauwelijks
~oo over, die meestal in eenen
eénen fiaat van kwijning leven. Het Oechte water, dat men er drinkt, en de, door zwavelachtige en fiinkende
uitwa[emingen,
uitwafemingen, verpeste dampkring bederven het bloed en de voch.
teil,
verblijf. De fiad
teIl, en maken deze plaats tot een gevaarlijk vcrblijf.
ver.
fchijnt wcl gebouwd te zijn geweest, maar is tegenwoordig zeer vervallen. Men vindt er nog 2 Griekfche
Griek[che kerken,
kerkcn, waarvan de eeno
eene
fchiIderf1:ukken van gefchiedenis.
tamelijk fraai is, en de muren met fchilderfiukken
fen uit het Oude en Nieuwe Testament pronken. Op eenigen af.
tland van de fiad lWlo
mcn eene opening in den grond, waar.
fiand
lW/o vindt men
uit zulke doodelijke d::mpen
d2mpen opfl:ijgen,
opfiijgen, dat een dier, Oechts 1I111l
aan
dcn ingang geplaatst, nanfionds
den
~.ai1fionds dood ter aarde valt.
Een weinig
meer dan eene
cene halve mijl ten Zuiden der fiad ontmoet men warme
badcn, of liever
Iievcr eene r:::tuurlijke
r.::murlijke badfioof; doch de gebouwen, die
baden,
weleer in den omtrek fionden. zijn alle verwoest. Kort bij en ten
rum
baden heeft mcn,
men, in eene
eenc rots,
roes, eene fpelonk, aan
Noorden dezer badcn
welker einde ecn klein meer van warm
wann wmer is, niet dieper dan
voct, en gematigd
0111 er zich in te kunnen
van 2z tOt 4 voet,
gemntigd genoeg, om
baden. De wanden van deze
dcze fpelonk zijn met eelle dikkelkorst
falpeter bedekt.
aff1:and van de h:1ven
Op eenigen
cClligen affiand
haven ontdekt men verfcheidcne
verfcheidene onder.
onderaardfche gangcn,
gangen, oorfpronkelijk w:1:lrfchijnlijk
w~rfchijnlijk tot begraafplaatfen betlemd, die aallmerkelUk
aanmerkelijk diep in de roefen
rotfen zijn uitgehouwen, en in
fiemd,
eencn trap afdaalt; doch tegenwoordig
tcgenwoordig zijn deze
welke men langs cenen
moeijelijk. Tegen
Tcgen over deze onderaardfche gangen vindt
ingangen 1l1oeijelijk.
men nog andere katakolllben.
katakomben , of bc;:;raa[plaat[cn,
be;c;r:mfplr,at[cn, die echter l:iec
uiet
ZOO groot en mÏl;der
lllÏl:der diep zijll.
zijn. Na eerst ccnióe
c<:lli;;e oo;;ellhIikken
oogellblikken over
zoo
N 11 4
ceee·
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eene atltellende vinkte gegaan te hebben, komt men langs ecnige
breede trappen in eene ruime zaal, aan welker einde eene bank in
de rots is uitgehouwen. De ingang van dit onderaardfche hol be~
tiaat uit eene masfa van freencn,
freenen, geheel gecalcineerd: zij zijn zeer
ligt en fponficus, zoo als bijna alle de lleenen van het eiland, en,
bijzonder de rotfen , die hetzelye omringen, aan de werking van ee~
nen langdurigen en uitgefirekten brand blootgefield , dien alle mcn~
fchelijke pogingen niet zouden kunnen blusfchen. Zij verwonen op
een rokeud eiland, welks grond op brandende vuurkolken rust, de
voorteekenen van eene aanfiaande omkeering, of mogelijk wel van
geheeIe eindelijke verwoesdng.
eene geheele
MILT. (De) Een ingewand, hetwelk aan de linkerzijde van de
maag onder de valfche ribben ligt; eene langwerpig ronde gedaante
heeft; een vijfde kleinder is dan de lever, en in zwaarte verfchilc
naar gelang van de jaren der menfchen. Hare uitwendige oppervlak~
te is gewelfd en naar het middelrif, doch hare inwendige vlakte uitgehold, en Daar de maag gekeerd. Zij is geheel met een} verlengfel
vaD het buikvlies overdekt, hetwelk door verfcheidene verdubbelingen
banden vormt, waardoor haar bovenfie gedeelte aan het middelrif ,
en derzelver inwendige oppervlakte aan de maag gehecht is. Van binnen beClaat de Milt uit een celachtig weeffel , hetwelk van eene
groote menigte aderen voorzien is, zoodat zij geheel uit bloedvaien fchijnt zamengefield. De llagader, die haar het bloed toevoert,
is een vijfde kleiner dan de bloedader, welke hetzelve weder terug
voert, waardoor dus, zoo het fchijm, het bloed in de eerCle zoodallig veranderd wordt, dat het in omvang moet toenemen. Ook is
het opmerkelijk, dat het bloed uit de bloedader niet, zoo als uit
andere aders, weder in de groote holle ader firoomt, maar dat de
waar het tot afzondeMilt-bloedader hetzelve in de lever uitClort , W:lar
ring der gal dient, tot welk oogmerk, insgelijks, het uit de ingewanden terugkeerend bloed gebezigd wordt.
Daar de Milt een zoo ongemeen bloedrijk werktuig is, zoo kan
er eene bovenmatige ophoopilJg van bloed plaats hebben, welke eene
te f1:erk vermeerderde werkzaamheid ten gevolge heeft, waardoor dan
de gal te veel verdund, het maagfap te veel verzuurd, en een aanhoudend zuur en kramp in de maag, benevens eene gebrekkige
fpijsvertering geboren wordt. Ook kan er in de Milt ontfieking
plaats hebben, welke dikwijls, uithoofde van haren langzamen voortgang, miskend wordt. Beide toefianden geven aanleiding tot verdik.
king van het bloed in de Milt en uitdrijving van
vnn hetzelve, waardoor
eindelijk het bloed in de maag terugkeert, en bloedbrakingen veroor.
zaakt, hetwelk dikwijls den hoogfcen graad van omfceking in
de Milt, dikwijls ook het oogenblik van beflisfing, aanduidt, en al~
toos zeer gevaarlijk is. Eindelijk kan er ook eene te geringe werkt005
zaamheid van de Milt plaats hebben, waardoor dan de gal te dik, en
tot de fpijsvertering
fpijsvcrtering ongefchikt wordt; cu v'tm hier ecne
ecnC bezwaarde
maag'
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maag, modJeIiJke
modJeliJke fpijsverduwing,
fpijsverdllwing, gebrek aan eetlust, benaauwdheid,
,drukking op het hart, verdikking der gal in de lever, en zelfs in
.drukking
de Milt, verhardingen enz.
MIL
TIADES. Deze beroemde veldheer der A/hellen,
MILTlADES.
A/hel/ers, die 500
jaar voor onze tijdrekening leefde, had reeds eene Atbeeh[che
volleAtbecbfche volle.
planting gelukkig naar de Cherfol1eftls
eher/ollefus overgevoerd, en verfcheidene
eilanden in den Archipel
AreMpei aan zijn vaderland onderworpen, toen DARIUS , de koning der Perzf11,
RlUS
Perzen, aan het hoofd van
vnn een zeer talrijk leger optrok,
optrok. om
0111 Griekenland
Griekenllmd onder het juk te brengen. In dit hag.
chelijk tijdsgeIVricht
tijdsgewricht wapenden de Atheners zelfs hunne flaven,
naven, doch
konden, daar alleen Platea 1000 man geleverd had, niet meer dan
JO,OOO bijeen krijgen. Di~ kleine leger fiond
aond onder Jo
JO legerhoofden,
JO,ooo
die beurtelings ééneu dag het bevel moesten voeren, en waaronder
zich i\RISTIDES,
ARISTIDES, THEMISTOCLES en KALLIMACHUS bevonden, doch die
allen het opperbevel aan MILTIADES opdroegen. Na rijp beraad, om
de Perzen niet in de Had af te wachten, maar uit te trekken en hun
flag
llag te leveren, plaatCte de 1:l:ltfte
laatfte de achterhoede van zijn klein leger tegen eenen berg; breidde het voorfte gedeelte zoo veel moge.
mogelijk
liJk uit, en verfterkte het meest de vleugels. Hierop viel men van
voren op de Perzen aan als woedende leeuwen; baande zich eenen
weg door den vijand, en verduurde met de grootCte
grootfte fcandvastigheid
ftandvastigheid
den aanval der Perzetl,
Perzen, welken men eene volkom
\'olkomene
ene nederlaag toebragt. Al wat van dezen aan het zwaard omkwam, moest naar de
bragr.
vloot vlugten , welke den Grieken mede gedeeltelijk in handen
banden viel.
De Perzen lieten bij dezen gedenkwaardigen flag,
fiag, die in de vlakte
van Marathon
Mal'athon voorviel, 6,400 man op het flagveld,
fiagveld, waaronder de
verrader HIPPIAS ,tde
,[de voorname bewerker van dezen oorlog; terwijl
de Atheners er flechts
fiechts 192 verloren, en vele fchatten, door den vijand
achter gelaten, met zich voerden. Imusfchen
Intusfchen poogde de Perzifche
vloot op haren terugtogt Athene
A/hene zelve te overvalIen,
overvallen, voor dat het
Griekfche leger haar te hulp konde komen; doch MILTlADES, hier
van het berigt ontvangende, begaf zich aanftonds
nanftonds met zijn leger op
weg; kwam nog in tijds onder de muren der ftad,
fcad, en noodzaakte
den vijand, om naar de kusten van Azië terug te trekken.
Hoe zeer ook MILTlADES, bij zijne terugkomst te Athene, billUk
billi.ik voor
zijne gewigtige diensten, den vaderlande bewezen, vereerd werd, had hU
hij
echter ook zijne vijanden, die hem
bern verdacht hielden, en voorwend.
voorwendon·
den, dat hij zich welJigt
welligt de opperfte magt zoude aanmatigen. Eene ongelukkig uitgevallene onderneming, om, namelijk, de Atheners door eene wel uitgeruste vloot, op welke hij in eene volksver~adering had
aangedrongen, in het bezit van groote fchatten en aanzienlijke VOOJlo
VOOllo
deelen
vijanden niet moeideeten te fiellen,
ncllen, maakte de zegepraal voor zijne viJanden
eer1i:e aanval was op Paf'os
Paros gerigt; doch op een valsch
vaJsch
jelijk. Zijn eerüe
gerucht van de landing der Perzest
Pes'zell keerde hij, onverrigter zake, naar
Athetle
Athelle terug, waar hij nu door de volksvergadering van eene verra·
verraderlijke bricfwisfeling
bricfwis[eling Ulet den
dcn Perzifchen vorst, DAIUUS,
DAI\IUS, befchulbefchul.
N n 5
digd,
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eIndelijk tot cene
eene geldboete van 50 talentcn
talenten veroordeeld
veroordeeItl
digd, en
cn eindelijk
werd. MILTlADES, det rijk genoeg,
gcnoeg, om eClle
ccue zoo aanzienlijke fom
te kunnen voldoen, werd in d~ gevangenis geworpen, waar de fpijt
tc
en vcrontwaardiging,
verontwaardiging, over ecne
eene zoodanig-c
zoodani~e verachtelijke heh:mdeJing,
heh:mdeIing,
zijne bij Poros
Pnros ontvangene wonde ongeneeslijk maakten,
maaktcn, cn hem wel·
welflecpten. Zoo beloonde Athene zijnen rcdder.
dra ten grave fleepten.
redder. Zijn
beta:l1de,
CmoN, die in later tijd eene zoo groote rol fpeelde, betaalde,
zoon OMON,
door hulp zijner vrienden, de geldboetc,
geldboete, cn
en verwierf daardoor de
~l1nst,
ongelukkigen vaders te mogcn
mo;?,en begraven,
~nllst, om het lijk zijns ongclukkigcn
wiens dood den Atheners cl:!
d:! oogen
oog(m opende, cn
en hun,
hUil, ii:hoon
!~hoon te laat,
vtm hunne onregtvaardigheid
vnn
onregtva~rdighcid dced
deed berouw hebben.
MILTON.
MIL
TON. (J
(.foUN)
OIJN) Een beroemd EI~clsch dichter, te LOl/den
Lo/u/en
geboren, die zich geheel aan de wetenrchappen
\vctenCchappen toewijdde. Eene
reis na:!r
na:tr Criekenltwd
Griekenlmld wi!lcnde
wi!lende ondernemen, werd hij door de uitgevaderland in- dit zijn oogmerk verhinderd,
broken onlusten in zijil vadcrland
1640 uit Itolië,
Itnlië, waar hij zich eelli;;e
eel~it:e m::anden
m:1anden had
h~d
en keerde in 164-0
opgehouden, n:1ar
n:lar LOlldm
Louden terug. Zijne vrijheids:iefd:!
fterken
opgebouden,
vrijheids:iefdc en {i:erken
afKeer van alle onJerdrukking. deden hem de zjde
afkeer
z~de der gemeegel11e~
lJebestgezinden
nebestgezinden kiezen, bij welke hij zich door zijne fchriften zoo
bemind maakte, dat hij door CRO~IWEL tot Latijnfchen geheimfchrij:.
geheiIUfchrij~
ver van den fmatsraad
ftaatsraad benoemd werd. In 1651
16S1 fchreef hij zijne
beruchte Defel1fio
Defellfio pro populo A1IglictJtlo,
Ang/jent/o, tegen de eenige jaren vroeger
SALMASlUS, wn::r voor hij van het parl1itgegevene Defmfio
DefeJ/fio ,"egis van SAUIASIUS,
llitgegevene
fl. omving.
ontving. Na de terugkeering
lement eene belooning van 1000 pond fr.
v:m KAnEL
KArtEL II verlOOf
verloor hij zijnen post; doch werd tegen verwachting
in de akte van kwijtfchelding bcgrepen,
begrepen, nicttegen/lnande
niettegenfraande zijn opgenoemde werk door beulshanden was verbrand geworden. In 1665
voltooide hij zijn beroemd Partldtfe
Parad/fe lost (h N
et ver/orm
verloren Paradijs),
eerfle uitgave fiechts 10, doeI!
doch de twcede,
tweede, van 1674, 2
'Waarvan de eerlle
boeken meerder bevat. Dit mecsterlluk
meestertluk vnn EngelCche
EngeUche dichtkunst
nnderhand, toen ADDJSON
maakte in het eerst weinig opgang; doch n::derhand,
fchoon!leden van ontwikkeld \:ad,
bd, geraakte het bij de natie
er de fcllOonheden
meer in trek. In 1670 gaf hij zijne Gi'fchicdellÎs
van E1Ige/oud
C.[chkdeuis Yan
Enge/nIJd in
tot den inval der Noormfl11l1en
het licht, welke echter niet verder dan tet
Nool"1/umnen
loopt, waarop in 1671 zijn tweede gedicht Pamdife
Faradife re.!JaÎnul
rego;ned (het
W'oderge,'onde/l Paradijs) volgde, hetwelk
V!otkqçe,'olldl'11
hetwdk minder waardij dan het
bet eefeer.
{te
Re bezit. In hct
het volgende j~ar gnf hij eene Logica uit,
uit. en in 1673
J673
Diseollrfos of true rcligiol1,
religio!l, waarna hij inSlagtm.
in ·Slagtl11. 1674 te Lon.
zijne DiselJtJrfes
dm
overleed.
tltn overlecd.
MILTON leefde zeer matig, en had eellen afkeer van dranken. ZijZij..
beflonden groocendeels
grootendeels in het gczelfchap
gezelfchap zijner vrienne vermaken bellonden
l11t1zijk, waarin hij het tamelijk ver gebragt had. Hij
den en in de 1l1uzijk,
was een man van uitgebreide kundigheden, verfiond de Hebreeuwfcht',
Hebreeuwfch~,
Griekfche, Latijllfche,
Latijnfche, Franfche,
FranÎche, Italiaanfche
ItaliaanÎche en Spaanfche talen,
en hield, onder de dichters zijner natie, SPENSER, SIIAKESPEARE
SUAKESPEARE en
Cll
COWLEY in hooge achting. In 1650 verloor hij zijn gezigt; doch

had
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hnd voorheen zijne dochter in de 3 eerl1e
had
eerfie der genoemde talen
tnlen onder.
onder_
ten einde zij hem bij zijnen
zijllen geleerden arbeid de behulpza.
wezen, tea
me hand kende bieden. Voor :het overig:!
overig::! was hij een opregt en
braaf mail, die
verfiand en een fchrander
fchrandcl' oordeel bezat,
bez:u:, en
l~ie een vlug verl1and
wiens gezamenlijke
gez:unen1ijke fchriften door JOIINSON, gelijk Illede
mede door nELL
en ANormsoN,
AND"ltSON, zijn uitgegeven.
M:I
lVII lVI
MEN.
EN. Zoo noemden de Griekerl
Grieken kleine
kl~inc toonecl.fiukken
tooneel.l1ukken (D,.".
(D,.,,t1Ia's),
ma's), welke nict
nÏèt kunstmatig bewerkt waren. Zij befionden
bel10nden dikwijls
alleen uit enkel de, inzonderheid komieke toon~elen, fomtijds in eevoor-"
ne znmenfpnwk,
zamenrpra~k, voor de vuist gehouden worrlende, en werden voor"
Jlnmelijk
gnstmalen vertoond;
JJamelijk bij gastmalen
verwond; evenwel fchijm men fommigen ook
ten toolJeele
(en
tooneele te hebben gevoerd. Van deze ftukken ver[childen
verfchildell de Mi.
MiSyroclIfa, (420
(420 ja~r
onze tijdrekening),
men van SOPHRON uit Sj'I"tlcu[a,
ja3r voor ollze
welke wij alleen in
iIJ fragmenten bezitten: zij waren dramatifche za.
menfpraken , in rhijtl11ifche
menfprnken
rhijtmifche proza geCteld,
geftcld, en I1iet
niet yoor het tootoa.
neel, maar
maal' alleen voor lektuur en opzeggen beftemd; "bepa.1Iden
"bep:llllden zich,
bet vertoonen
~ati karakmet de meest mogelijke getrouwheid, tot het
verwonen -fan
dagel!:kfche leven, en Zijil
zijn door
dbor THEOKRITUS
THEOKRJTUS
ters en zeden uit het d~gel\:kfche
Romeilif!1Z waren de Mimen ooroor·
in zijne ld)'//en
Idyllen nagevolgd.
l1~gevo!gd. nu de RomeilJCll
fpronkclijk
fpronkelijk Iduchtfpelen zonder eenig plan, welke door hunne uitbundige [chens
fchens het volk vermaakteil. Hieruit omClond
ont!1:o11d \':\11
\'nn Ihngznmer
bngzamcr..
hand een geregeld tooneel, waarin
wnarin men, inzontkrhcid
inzond.:rheid (doch niet alleen) door de Imlp
IlI'lp der gebaarden-fprnak,
gebnarden-fprnak, de zeden en karakters van
het
Oo~
bet dagclijkfche leven, op cene
eene belngchelijke
bclagchelijke wijze, voorClelde.
voor!1:elde. Ool>
lloemde
lJoemde men de perfonen
perronen,, die zoodani!';e
zoodanige !lukken,
flukken, voordro~gen,
voordro~gcn, 1I1il//iP01ltolllimen, waarin alles door gebaren
geb~ren verrigt wordt,
men, welke van P01lt01llimen,
'onderfcheiden waren,
-onderfchciden
waren. DEcmus LAcmlUs en PVllL/US
PUOLIUS SYRUS ,"diè
'-'die
50
z;jn als vervaardigers van
so jaar voor onze tijdrekening bloeiden, zijn
zoodanige Mimen bekend. Men zie ZIEGLER de J11imis ROn/anoRoou/no a

nu

f'UIIl,
,'Ulil ,

Golt.
GOII. J789.

MIMIEK. Dus noemt men de kunst, om door gebaren (in eellen
eejlen
toefiand der ziel in eenen behoorlijken
ruimeren zin genomen) den toel1and
zamenhang en
cn met ver[cheidenheid
ver[cheidcnheid uit te drukken, of af te beelden.
Zij bepaalt zich tot menfchelijke
menfchel ijke voorllellingen,
voorf1:el lingen, gewaarwordhigen
gewaarwordÏligen
en handelingen; en daar zij bijzonder ge[chikt
gefchikt is, om rum
aan elke vool'.
vootdrngt
dragt levendigheid bij te zetten, is zij, in vele opzigten, voor den
grootCle gewigt en bijna onontbeerlijk. Men telt haar
redenaar van het groot!1:e
onder de fchoone kunsten in zoo verre zij van de poezij anlangt,
afhangt,
en of met de mondelijke voordragt van een dichtl1uk
dichtfluk gepaard
gepanrd gaat,
of ook eene dichterlijke gedachte, zonder mondelijke voordragt, uitdrukt. (Zie: GEI3AREN.)
GEBAREN.) De eerfte dezer twee foorten van Mimiek
IS in derzelver aard zeer verfchiileud,
vel'fchiiIelld, naar den verfchilIenden
verfchiIlenden aard der
poezij,
ge::'rnikt wordt. Zoo is zij bij het leerdicht en de
poeziJ, waarbij zij gehruikt
verhalende po~zij bcd~aider, bij het lierdicht lcvendiger;
levendiger; doch laat zich
bij de toonccl.poczij
toonecl-poczij in h~rc krachtiglle
krachtigfie cn
en volle werking zien. Het
is zeel' natuurlijk, dat zulk ecne kuust
kU1l5t vall
van dc
de nabootfing
nabootûng cellen a:lll.
aan.
van~
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vang neemt, en vno
vnn een Grieksch woord, dat nnbootfen beteekent ,
haren naam ontleent heeft; doch het hangt van de wijze der nabootung
nabootûng
af, of zij onder fchooue
fchoone kunsten haren rang behoud of niet. Immers
kan zij zulks alleen doen, in zoo verre zij
zjj niet ileehts
ilech:s het bijzondere
idenle, ver
vcr van werktu;gelijk,
werktuigel(jk, vrij en met bewustmaar tevens het Menie,
zijn voorllclt.
voorüelling van de
voorfidt. Hier toe wordt gevorderd, dat de voorflelling
verbeelding des fprekers uitga, en elk deel derzelve zich uit deze,
in een en behoorlijken
behoorlijkeIl zamenbang van het voorgaande met het volgende,
voorfi:elling moet tevens zoodanig zijn,
natuurlijk ontwikkeld. De voorfcelling
dat zij lUet
met den geest en de kracht der woorden overeellkome,
overeenkome, en
alles zoodanig afbeelde en uitdrukke , als overeenkomstig is met de
waarheid, dat is met den waren toef
toeCtand
tand van dengenen,
deDgenen, wien of wiens
woorden en handelingen men voorCtelt.
voorftelt.
De middelen, welke deze kunst ten dienste ftaan,
gefi::tlfcaan, zijn de genal_
te en hare houding, de fcand en gang; vooral ook de beweging der
handen, gepaard met die des hoofds en die der oogen en gelaatstrekken. Met regt vordert men dus tot het
bet volmaakte dezer kunst. I.
bet van alle verkeerde aaDwendfels
géruik eens welgevormden
aanwend fels vrij ge!Jruik
en beweegbaren Iigcbaams. 2.
~. Eene naauwkeurige kennis der meei genaardige uitdrukking.
gemoeds-toellanden en derzelver eigenaardige
nigvuldige gemoeds-toefianden
3. Het talent, om dezelve ter voor:telling
voor:lelJing van de eene
eelle of andere
ziels-gelleldheid, of van een karakter en van eene handeling, naar
:ûels-gefieldheid,
een poetisch ideaal, behoorlijk aan te wenden.
Wat de gefchiedenis der Mimiek bij de meest befchaafde volken
betreft, merken wij hier ilechts aan, na hetgeen reeds op het woord
Gde/retJ meer PlasJiescn
Gehoren gezegd is, dat de Mimiek der Griekm
Plastiesclz geweest is ,waarbij de individualiteit des voorllelIers
voorfielIers , zelfs door het
gebruik van masken, zoo veel mogelijk, onderdrukt werd. Zij W:lS
W:15
ook bij de ouden met declamatie en llluzijk,
muzijk, of ook met dans,
Daauw
milllifche danfen blijkt, waarvan
naauw verbonden, zoo als uit de millJifche
~ENOPIION dna". VI. I.
J. gewag m~akt.
m~ala. De Romeil1etJ
Romeinen hebben zeer
bekwame mannen in deze kunst bezeten, onder welke RosclUs
ROSClUS bo~
boven alle mderen is beroemd geworden. In latere tijden is de Mimiek meer pittoresk geworden, en heeft zich als kllnst
kumt grootendeels
tooneel bepaald,
bepaald. zoodat baar hoogfte doel is, eene hoogst
boogst
tot het tooncel
llellen. Onder de fcluijmogelijke fubjectieve karakteriCdek
fclll'ijkaraktcriftiek voor te fiellen.
vooml genoemd te worvers over de theorie der Mimiek, verdienen vooral
den ENGEL in zijne Idee
tloor W
WALRE
/dee ::;u
zu dIJer
duer l/iimik,
lIiimik, vertaald lloor
i\LRE
Hoorlem, en VaN
SECKEl'\DORF in onderfcheidene
fchriften; doch
te Haarlem,
VON SEcKENnoRF
onderfchcidelle fcbriften;
doelt
bijzonder in zijne YorleJimgen
I'órlefulJgm üóer DcclallJfltion
Decitl1lJfJ/Îon und 1I1imik.
1I1imik, BraZlTlBratmfiltweig 1816.
J816.
fthwcig
MIMOSA. Dezen naam draagt een talrijk planten-geilacht,
planten-geflacht, waarwaar.
van verre de meeste foorten binnen de keerkringen,
althan~ ilechts
keerl:ringen, of althans
weinig Noordelijk of Zuidelijk buiten dezelve, te huis behooren. Mee
Met
ACfJcill,
Rotiu;a, dcacill,
dezelve zijn vele andere planten-geDachten.
planten-geilachten, b. v. Rotinio,
TOl/lnrÎl1dcn
verwandt, en
Tamari11den en andere DaallW
uaauw vcrwandt,
cn worden ook wel eens
ccns geZB.
za-
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zamenlijk nIs ééne piamen-ramilie, of afdeeling, waaraan men dan
ook den naam van Mimo[tI geeft, aangemerkt. Deze gewasfen zijn
meest boom en , hoewel er ook eenige
eenigc kleinere heesters en planten
onder gewld worden. Zij ollderfc:.cidcn zich door een~n niet zeer
hoogen noch dikken, doorgaans met doornen gewapenden fiam, welke
eene
eenc kroon van, even als een fcherm, uitgerpreide takken draagt,
waaraan fijn gevederde bladeren hangen. De bloemen verfchillen zeer:
zij zijn bij de eigenlijke Mill1!Jfrt's onaanzienlijk, en in ronde hoofd.
jes zamengegroeid. Zij zijn niet allen vruchtbaar; die het zijn geven
eene lange peulvrucht. De gewasfen, tot het genacl1t der lUilllo[o's
behoorende , zijn veelal zeer gevoelig en beweegbaar, van waar de
Griekseh-tatijnfche naam van IJetzelve is afgeleid, welke eenigermate door dien van Stuipboom kan vertaald worden, zoo als de beo
roemde HOUTTUIN ged~an heeft. Deze beweegbaarheid ziet men
daaraan, dat de blaadjes, bij vele foorten, zich '5 avonds zamenvouwen, en '5 morgens wederom openen. Onder de kleinere foor.
ten zijn er vcrfcheiden,
ycrfcheiden, zoo als: ilfimo[tI fenfitil'tI plJdica, waar·
hij zich alle de blaadjes zamen lei!gen, als men er één tlechts even
aa'nraakt: men noemt ze daarom kruidje "oer miJ 1/iet. Onder de
groot ere foorten zijn er eenige , en weI voornamelijk twee, waarvan
de eene in Egypte in de woestijnen van Ambië, de laatlle in die
van het Westen van Afrika voorkomt, die zeer faprijk zijn, en op
eenen zekeren tijd van het jaar eene groote hoeveelheid gom uit.
zweeten, welke door de bewoners der omliggende landllreken verzameld, gedeeltelijk
gedeeltelijl{ als voedfcl gebruikt, groetendeels
groctendt:els echter verhandeld
wordt. De eerlle komt tot ons onder den naam van drabifclte gom,
de laad1:e
laat!1:e onder dien vlm gom Senegal. Zij verfehillcn tleehts weinig van elkander, en worden niet alleen in de geneeskunst, maar ook
bij het opmaken van verCeheidene
verCeheidcne fil)jfen, om daara:m
daar:t:m fievighcid en
glans te geven, bij het verwen, enz. gebruikt. Het fitp van de onrijpe haauwen wierd onder den naam van {uccus ,dcaciae, te voren
als een bloedfielpend middel gebruikt. Ook verhaalt PROSPER AL.
PINUS, dat de lederbereiders
lederbereidcrs iu Egypte het aanwenden, zoo als bij
ons de eikenfchors.
MINDEN. Een voormalig prinsdom in den Westphnalfehen kreits. In
1807 werd dit land, bij den vrede van Ti/fit, a(!{cfinan,
a(!{efinan, w:l11neerhet, als
een beO:anddeel van het nieuw gevormde koningrijk lPéstp,'talen, tot
bet departement van de lFézer behoorde; doch in J810 grootendeels
met Frankrijk werd vereenigd. en
cn bij het departement de
dc Opper-Eems
gevoegd. Na 1814 nam Pruisfen het land weder in bezit, en bragc
het onder de nieuw gevormde provincie lFestpha/m; makende thans,
met Pnderborn, COrl'''Y en Rfll1emberg, het OsnabrugCche ambt Rec«eberg, Rit/berg en Rheda, een van de 3 regerings-discrikten van de
provincie l?estpha/en uit, die van de hoofdfiad Mint/en haren naam
voert, 94 v. m. met 340,600 inwoners bevat, en in 13 kreitfen ver
vcr..
deeld is. De hoofdfind lI1inden is bevestigd, en ligt in ccne aange-
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MINERALEN. MINERALE WATEItËN.
mme landftreek aan de TI/'ezeF, gedeeltelijk in eene vlakte, gedeel~
telijk aan de helling van eenen bergketen, die hier door de Il'ézcr van
een gefcheidcn, en waardoor de bekende Porla lI'c:stpfJalicfl gevormd
wordt. Over die rivier ligt eene fieenen brug van 600 voet lang
en tl4 breed. De firarcn der fiad zijn meestal naaulV en onregelmatig, en de huizen grootendeels fl:erk en in den ouderwetfchen
trant gebouwd. llIilldm heeft 6 kerken, waaronder de domkerk,
een groot gebouw, van 2 toornfpit[cn voorzien is; een GY1l1najimn
cn een SemillariulIl voor fcllOolleeraars. De inwoners, ten getale
van omtrent 6,600, vinden hun beaa:m, behalve in den aanzienlijken
landuouw, in onder!èheidene fabrijkcn, waaronder iilzonderheid eeile
fuiker-rafinerij, alsmede in brandewijn-fiokerijen, en eenen belangrij~
ken handel en fclJecpvaart op de IJ/ez!!r.
MINERALEN. Delf11o[fen; zood:1nige onbewer!auigde ligchamen,
of voortbrenglèlen der Natuur, die gehed en alleen, volgens Natuuren fcheidkundige wetten, op en in de aarde gevurmd worden. (Zie
verder DELFSTOFFELIJIC RIJK.)
MINERALE WATEREN. Hoewel elk water mineraal
mincml is, dewijl
het fioffen uit het delmoffelijk rijk houdt opgelost, beeft men echter
tien naam van iJ'ii/leralewilteren aan dezulke, welke dergelijke beaand.
<len
deelen in eene grootere mate, of van eenen anderen aard, dan gewoonlijk plaats heeft, bevatten. Deze be!l:anddeelen kunncn zeer
verCchillcn, el! naar dat verfchil worden de l\liacr;;!e wateren onder
vier afdcelin~en gerangfchikt, namelijk: zure-, zou/e-, zwave/- enjlaalwatam. De meeste bevatten verlchcidene van deze drie zelfHandighe.
zeIfHandighe.
den, m:l~r een van dezen heeft doorgaans de overhand, en geeft dan
den llaam aan het water. r. De ZlIr.J Miile;·a/e waterel1 omleenen
tieze eigenfchnp van eene groote hoeveelileid koo!;(ofznre lucht,
<leze
welke zij hevmell, ea bezitten zelden een lInder zuur. Deze
wateren hebben eenen prikkelenden , ko·~len fmnak, maken de
lakmoe3-tinkwl1f rood, en geven veel luc!1:b~lten bij het fchenken
op. Mcc kalkwater vermengd geven zU eCil onoplosbaar bezinkfel van kooll10fzure kalk. Zij bev:men, behalve het kaol!l:of\;:ooll1:ofzuur, doorgaans eenige zomen, b. v. keukenzout, kool!l:ofzure
fodakalk, of 1113<;ncfia, fomtijds ij7.er. lIet bef:e!1d Se/tzer- en Fa_
c!tinger !flater behooren tot deze ai"deeling. 2. De zoute Jllinerale
wateren bevatteil voorn:ul1e'rijk kcukenzol1t, gl:mberzom of Engelsch
zout, maar ook n0ti andere
andcrc zomen, en daar en bovell doorgaans
koolfiofzure-, Comt:jds zwave!waterftollucht en ijzer. Die met En.
gelsch zout bezwailgerd
bezwllilg-erd zijn worden, ook wel bitter-water genoemd,
hebben eene bllÎltzuiverende kracht: van dien aard is het Seidfchutzer
water in Duilsc,'t/al1d, en dat van Epfom in Engeland. Die veel
keukenzout hebben, hceten
heeten zoute brOnl1C/1, en dienen tot verzameling
van het gewoon zom. 3. De ZWfIl'e/.waferi!1I
ZWfIl'e/.wateri!1I zijn hunne hoofd.
eigenfchappen aan
eigcnfchappel1
aau zwavelieverJuclIr, of zwavel-watcr!l:olluchr, of der_
zelver verbindingen verCchuldigd. Zij fiinken
fiinkcn als vuile cijeren, maken
bet-
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hetzelve zwart, eo zetten zwavel af. De wateren te Al:cn behoo.
ren hiertoe. 4. De Slfial-llI.1tcrclI bevatten ijzer, in eClle grootere of
ook wel geringere mate vnn kooli1ofzl1ur of v:tn zwavelzl1!1r opge.lost. Zij geven, met galnootcn-:!ftrckfcl, eene zwartachtig blaauwe
kleur. Tot deze foon behoort het l'j'."ïIlO/Jts en Dricb/lrgcr. 11'.11(,.,
welke zeer fierk maar ook zw[,ar te verdm;~en zijn.
MINERVA. Was bij de Gridm (die haar PALLAS, ATHENE,
ATHENJ'.EA noemden) en bij d:! nOll1ciaC/l de godin der wijs!H.'id,
en benevens MARS de bc:fchcrinller \'an den oorlog. Vol;;ens de
fabel is zij de dochter van JUl'lTE.lt en l\1;;TlS, de dochter van OCEANUS.
Zij \\'<1S de tlit\'indiler vnn eene menii-;te kl1nstt!n en vrouwelijke handwerken. en kerde in .dtti/w het pl.1111en van d~l1 Olijfboom
(die aan huur geheiligd is), voor welk weldadig gefchenk de goden
haar toeilonden, om de flat! At.'Icnc l:aar haren namn te noemen, al.
waar ter hnrer eere grnote f~estei1, Pat1flthcllacëll genoemd, geviefll
werden. Zij was zeer dappC'r; overwon, volgens H O~IIlRUS, in den
Trojaanfchen oorlog, zelfs MAltS. en hielp JUP1T~R en andere goden de Gigantc/l oVerWi11I1C!l. Hare zinnebeelden zijn de Haan en
Nachtuil. Hunr beeld, he,welk Pal.'fI:/i!l11t gcheeten wordt, vertoont
eene fchoone jonge maagd, mct ecn manneFj Ic ernfeig gela3t, hemelsblaauwe oogen, en gew~pend met een pandier , helm, fchild en
fpies. De helm is mee eellen olijfkr:Ins omwonden, en op denzelveIl rust een fphynx of eene uil; terwijl op het fchild, degide genoemd, het hoofd van MEDUSA, met nan~en omwonden, wordt afgebeeld, en zich naast haar de haan en de uil bevindl!n. Behalve
de genoemde feesten te dd/cne, vierde men aldaar, doch inzonder..
heid te drgos, nog een ander, Ilmnelijk de plegtige afwasfing van
hare beeldzuil , welke jaarlijks in eene [troJIU'2nde rivier door 1<ui[che
maagden verrigt werd. De Romcillen vereerden h:m
hanr in het eerst
alleen als krijgsgoüin (BEI.T.ONA); doch naderhand werd zij de
voornaam[ee befchermgodin van Rom/!, waar zij, benevens JliPlTElt
en JUNO, haren hoofdtempel op het kapitooi had, en haar feest jaarlijks, onder den naam van tjllinqtwtrus. gedurende vijf dagen gevierd werd.
1\1 INEIt VA L. Dus noemde men te Romc dat geld, hetwelk men
aan de onderwijzers der jeugd g:!f. Sommigen meencn, dat het dien
naam verkreeg, omdat dlt geld kort voor het [c:est van MINEttVA, Q{lil1qlltl/l"lJs genoemd, gebragt werd, wanneer de kinderen eeni.
ge vrijheid hadden en niet fchool gingen.
MINIATUUR-SCHILDEREN. (Zie: SCHILDERKUNST.)
MINOS. Een beroemd koning op het eilnnd Kreta, thans Ctlnditl,
die omtrent 4 eeuwen voor onze jaartelling leefde, en met den tweeden van dien naam, zijnen kleinzoon, niet moet verwisfeld worden.
Hij wordt als een verftandig wetgever, en als een ftipt regtvaardilt
man befchreven; doch zijne wetten waren alleen voor een ruw, on.
befchnafd volk gefchikt. Zijn voorname oogmerk was, om de KreIm.
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tenfe,·s door eensgezindheid en oorl0gz11cht
tenfet'S
oorl0gzucht magtig en gevreesd te
maken, en hiertoe
hierroe moes
moesten
een zij dikwijls gemeenfchappelijke maaltijden
houden, en zich in de behandeling der wapel1en oefenen. De fabel heeft de gefchiedenis van dezen vorst
vorse mee
met vele bijvoegfels opgetierd. Volgens haar was hij een zoon van EUROPA en JUPITER,
JUPITER»
van wien hij alle 9 jaar zijne wetten
wenen in een hol van den berg Ida onc.
ontAEACUS en RHADAving. Hij werd na zijnen dood, te gelijk met AEAcus
III.\NTHUS , regter
regeer der beneden-wereld. Zij zaeen
zaten alle drie aan den in.
ingang van hee
het fchimmenrijk bij den eroon
troon van PLUTO. waar AEACUS
AEACU5
hee
het vonnis over de aankomelingen uit Europa, RHADMIANTHUS
RHADMfANTHUS dat
over die uie
uit Azië en Afrika uiefprak,
uitfprak , en MINos, als opperregeer
opperregter ,
het eindelijk vonnis velde. Zijn kleinzoon, welke insgelijks over
hee
Kreta
K,.eta het gebied voerde, had l'ASIPHAE
PASIPHAE tot gemalin: deze werd hem
ontrouw , en bragt, ten gevolge van eenen verboden omgang, het
mon!1:er MINOTAURUS ter wereld (zie hmeden).
MINOTAURUS. De fabel maakt dit monfcer tot een zoon van
PASIPHAE en eenen ftjer,
mer, en geeft hem eene menfchelijke gedaante
menfchen-vleesch ,
met den kop van dit dier. Hij voede zich met m::!nfchen-vleesch
weshalve MIN
MINOS
os hem in den, door DAEDALUS :mngelegden,
a:l11gelegdell, doolhof
opnoot,
opnoo~ , en hem eerst de misdadigers, doch naderhand de 7 edele
Athellen genoodzaakt had,
had.
jongelingen en jonge dochters, welke hij de Athe11ers
jaarlijks,
jaarliJks, uit hoofde van het vermoorden van zijnen zoon ANDROGEUS, naar [{reta
[{re/a te zenden, tot
rot fpijze voorwierp. Op zekeren tijd
bevond zich onder deze jongelingen THESEUS, -die, de genegenheid
be\'ond
,'a:1
,-a:1 ARIA DNI;.
DNI~, de dochter van MINOS, gewonnen hebbende, door
l1arc medehulp het monfter
lmrc
monftcr velde, en daardoor de Atheners
At/leners van de.
deze bloedige fchatting
fchaaing bcvrijdde.
bevrijdde. (Zie:
(Zie .. THESEUS.)
MINSTRELS. Een Engelsch woord, uit het oud-Fr:lI1fche
oud-Franfche MI.
MInl/rier afkomstig,
nÜrier
afkon1Stig, en ecnen
eenen bedienden, of eenen aan het hof dienenden edelman, beteekenende ; doch onder welke ben:lming
benaming men in
de middcIeeuw
middeleeuw omzwervende lieden verfcond,
verftond t die voor geld en huisvesting vreemde en ook eigene gedichten opz egden, of onder het
geleide der muzijk, gewoonlijk in eene viool, of luit en harp beftaande,
ftaande t opzongen. Zij Olltfconden
OIuftonden in Frl1tlkri/k
PrIJtIkrijk na de T,.ouóadours,
Troubadours,
en zongen derzelver gedichten, of zegden die in den toon eens rere~
denaars op, hetwelk
het\velk gewoonlijk van allerlei goochelfpelen en andere
potfen verzeld ging. lij maakten
mankten zich in Italië, doch inzonderheid
in El1ge/and,
EllgellJf/d, wenvaans
wenvaarts zij zich eenigen tijd na de verovering van
dat rijk door de Noorfllannm
Noorfllt1nnm (1066) begaven, zeer beroemd, en
zongen hier Franfche gezangen bij de grooten;
groocen; terwijl het volk
Minjlre/s genoemd,
zich met zijne balladen-zangers, naderhand ook MinJh°els
verl!enoegde. In later tijd bediende men zich van hen tot
vere:enoegde.
tot potfenmakers
en hofnarren; doch hun
hUil gedrng
gedrag werd ten laat!1:e zoo verachtelijk, en
voor de openbare veiligheid zoo gevaarlijk, dat de koningin ELlzAELIZABETH, omtrent het einde der I6de
r6de eeuw, hen geheel vernietigde.
bet eerst luisterrijke,
Ook in DllimnlantJ
Duitsç1z/antJ fpeelden zij dezelfde, in het
doch
doelt
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doch naderhand bsgelijks
i:Jsgelijks verachtelijke rol; doch hier noemde men
l'j'o~/-[pelers.
ben niet IIlilljlrcls,
Ilen
Jlli1/jlre/s, maar nOQI-fpe/ers.
l\1INU ems
l\UNU
C lUS FELIX,
FELIX. een
cen der Lmijnfche
Lacijnfche I((?rkvaders
K~rkvaders van dl!
3de ecuw,
eClIIV, wordt gehouden
gehoudcn voor den fchrijver van een klein,
klein. maar
voomelfdijk
boekje. Ocffll'iliS
Oetfll'illS genoemd, hetwelk in den vorm van
voorcreffelijk boekje,
eene
cene zmnénfpraak
zalJl~nfpraak eene Apologie, of vcrd.zdiging
verdediging der Cl1risteliJke
Cl1risteliJk(f
leer beyat.
V:lI1 dit onderwerp, hetwelk 'hij
'bij met
be,'at. In de behandeling van
vele andcf(m
gcmeen had, zoo als b. v. met de Griekfche fchrijveren
andef(~n gemeen
JUSTIr\US
JUSTINUS !\IARTYR
l\IARTYR en ATHENAGORAS;
ATHENAGORAS; muntte
muncce hij zûowel
zoowel uit in den
verlèheidenheid, bondigheid en beknoptheid der zaken, he·
be ..
rijkdom, verlc!leidenheid,
wijz~n en
cn redenerÏ1:gcn,
redenerÏl:gen, als ook bovenal door zijnen, naar mate van
zjjnen
ficrlijkclI en zuiveren L:uijnfchen
fiijl.
zijnen leeftijd, on:;emeen
oll~emcen fierlijken
Lncijnfchen fiijl;
'Waardoor hij boven velen uitblonk, en
cn gelijk fiond
Waardoor
l10nd Dlet
met nog twee
denze1täcn lof deelnemende, te weten LACTANT!US,
LACTANTlUS, ins.
ins ..
anderen, in denultüen
SÜLPICIUS SEVERUS, uit de vierde eeuw.
gelijks uit de derde, en SVJ.PICItrS
betlaat er, behnlve
Van eerstgemelden be!laat
behalve andere kleinere gefchriften.
een werk, getiteld Divilloe
Divil/ae Injlitunones
Injlitu/iofles (Godgeleerde fieIlingen)
Ïll
fleIlingen) in
laactlcn eene His/orMe
HistorifiC Soerac,
7 boeken, en "an den laat!lcll
SncrnrJ, in 2:2 boeken,
boeken.
bevattende een kort bC6'rip
gcfchiedenis.
bc.;rip der Dijbelfche
Bijbelfche en Kerkelijke gefchiedenis.
MINUUT is behalvc
behalve het 60flc
6on~ gNke1te
gNi.;cltc van een ullr,
uur, in de
wiskunde, het 60fie
60lle gedeelte van eenen
cellcn graad. 111
In de fehilder.
Cchilder. en
teekenkunst i;oemt
wemt men de kleinere deelcn,
deelen, waarnaar Dlen
men de ver.
houding van hetmelll"eh
hetmellfch elijk
eliJk ligcha~m brpnalt,
bepaalt, insgelijks Minuten,
waarvan cr
er 48 in de lengte van een hoofd gaan. In de bouwkunst
is de lVIillllllt
30tle gedeelte van een model. Een MiI1UU/gIaS
Milluulglal
lVIillllUt het 30fie
is een
e(!n kleine
klein.:! zandlooper, die Oechts
tlechts cene
eene Minuut loopt, en inzonderheid op de fchepen,
fehepen, bij het lootfen gebruikt wordt.
MlQUELETS. Zoo noemt men de bcrghewoners
bergbewoners der Zuidelijke
Zt1idelijke
Pyrencen, in Ca/a/ol/liJ,
l'yrence1I,
Calalolllë, en de Fmllfche
Fr'lllfehc departementen der Opper.
Oppercn Oostelijkc-Pyrenecn,
Oostelijkc-Pyrmeen, op de hoogten van dat
tint gedeelte van dezen
tl1~fchen Frankrijk en Spanje
bergketen, hetwelk de grenzen tmfchen
Spa1Jje vormt.
Zij zijn
~ijn meestal herders, jagers, kolenbranders enz. en tevens oorlogzuchtig en roofziek. Ook geleiclen zij de reizigers op de bergachtige wegen, en laten zich hiervoor duur betalen. In den oorlog
gevaarlijke partijgangers, die dikwijls bij troepen in Frankri,jk
zijn zij gevartrlijke
Frllnkrijk
,"~lIcn, en a:'I1
"~lIen,
a:>11 de Franfche legers, in den jongfien
jongfiell oorlog, zeer
veel nadeel
n:1dccl hebben tocgebr~gt.
toegebr~gt.
MIRA13EAU.
GABRIEL VJeTOR
VICTOR RIQUETTI, Crnaf
Graaf "tm)
"on)
MIRA.13 EAU. (HONORá GAnRIEL
Deze opmerkenswaardige man, ook als fchrijver bekend, kan te regt
onder het getal dier genen geteld worden, van welke het twijfelach..
tig is, of zij meer bewondering
bewond(!ring uit hoofde hunner talenten, dan
wel verachting wegens hun bedorven hart, verdienen. Zijne jeugdi.
ge gefchiedenis bevat zulk een zamenweeffel
zalllenweeffel van buitenfporigheden
en or.deugden, dat men zich bezwaarlijk overtuigen kan, hoe hU
zijne loopbaan zoo ongefio
ongeflo ord heeft kunnen eindigen, en zelfs den
zijner
m:lns, en van cenen bevrijder zijnet
roem eens grooten, weldadigen mans,
ALGE)iEEN WOORDENlI.
WOORDENIl. IV.
0 0
ALGEliEEN
na-

,',lil

MIRAnEAU.
l\1IRAllEAU. (H. G. V. R. Craaf
eroof "an)
"fln)
nadl!
eene, door wa.
nacl~ heeft kunnen verwerven. MIRABEAU !lamde
fiamde uit ecne,
penuaden en wetenfch:lppen,
wetenCchnppen, beroemde familie, en werd te Egrevil/e
in Prol'enee,
p,.ol'ence, in 1749, geboren. De Natuur gaf hem !lerke
fierke driften
en hartSto~ten
hartsto!;ten , het erfdeel van zijnen naam. De opvoeding had
e~l'I groOt
groot man kunnen vormen, zoo als .Athene
.Athme cu
CII Rome
van hem e".l'l
in de fchoonfie
fchoonlle dagen der vrijheid opleverden, indim men de vlugt
van zijnen geest niet
uiet gefiremd,
gellremd, en de ontwikkeling zijner kracht
niet onderdrn!,c
onderdrn!,t had; doch hij werd nu flt!c!J!.;
fleeM.; beroemd. Zijn vader *
een m~n
mnn van eenen middelmatigen aanleg, behandelde hem ten uiter.
fie gellreng en willekeurig;
willekeurig j doch gaf hem, in vroeger jaren, een
cenen
en be.
kwamen man, met name POlSSON, coc
tot leermeester, die echter meer
voor zijne ligchameTijke, dan zedelijke opvoeding zorg droeg. Hier.
duor
ontwaakten
heviglte harmogten
door on
twaakten in hem de heviglle
hartStogten,, en werd hij nader.
n~der.
Oaaf zijner zinnelijke lusten.
hand, door het fpel en de liefde, een flanf
MIRABEAU verliet in zijn 16de jaar zijnen onderwijzer, en oefen.
de zich vervolgens !1~ jaar io
jo de wiskunst; doch hij behoefde eenen
di~ zijnen onfillimigen
onfiuimigen nard
~ard beteugelde, zijne eerfie
eerJle vlugc
leidsman, di.::
befiumde
LOCKE, aan
befiUllfde en zijnen fmaak regelde; dezen vond hij in LoeKE,
'\a7Ïeus
wiens fchriften hij dikwijls erkende, dat
dac hij zijne vorderingen te dan·
llrenge wil zijns vaders, en de kracht der gewoonte
ken had. De firenge
van dien tijd. bewogen hem tot den krijgdienst ; doch op het Semi·
Semi.
nar/urn
norium van den jongen adel werd zijn uitmuntende aanleg bedorven,
en MIRABEAU verbrak hier het eerst de kluisters eent.T
eencr llrenge op.
'Voeding.
voeding. Eindelijk herfchiep
herCehiep hem de liefde
licfde in een nieuw wezen,
en deze eerfie
eerlle 1l0rm
llorm zijner op~ewekte hartstogt droeg alle kenmer.
kenmerken van het eigenaardige van zijn karakter. Zijn vader, die in het
bet
l1uwelijk
maitresfen
huwelijk zijn vermogen, op eene fchandelijke
fehandelijke wijze, met maitresCen
doorbragt, verzettede zich, met de onverbiddelijkheid van eenen titi.
ran, tegen de teedere neiging des zoons, en liet hem in de vesting op
het eiland Rh4
opnuiten. Twintig jaren zijner jeugd fleet hij gedeel.
RhI opfluitell.
landen,t
telijk in zijne gevangenfchap, en op zijne vlugt in vreemde landen
tot dat hij eindelijk als vrijwilliger naar Corfika gezonden, en, na het
eindigen van den oorlog, tot hoofdman der dragonders bevorderd
werd. Zijn vadcr
vader hem gecne
geene kompagnie willende koopen, zoo ver·
liet hij den krijgsdienst, verwisfelde,
verwisCelde, uit toegeetlijkheid
toegeeflijkheid jegens hem,
Limoufill, van waar hij ech.
echhet zwaard met den ploeg, en ging naar Linzoufil1,
daarna, \lit
ter, n:et lang daarmI,
uit hoofde van een regtsgeding , naar Pro yen·
ce vertrok.
MIRABF.AU huwde in 177I te .Aix aan een fchoon
fehoon jong meisje,
waardoor hij zich in het bezit van een aanzienlijk vermogen gefield
vond, hetwelk hij niet alleen fpoedig doorbragt,
doorbragc, maar waarbij hij bovendien ook nog aanzienlijke fchulden
fehulden maakte, welk een en ander den
grond tot zijn ongeluk legde, zijn lot bepaalde, en zijnen ollverbidde.
onverbiddebenu:ten, om hem gedurende
lijken vader deed beflcitcn,
gcdurende eenigen tijd op het
MIRABEAUSCHE flot gevangen te houden.
fiacl
bouden, en vervolgens n:rar
naar de llad
~lonosque tc!
~1anosque
te verwiJl:cn.
verwijzen. Tegen den
dell wil zijns
ZijDS vaders Daaf
Daar Grasfe
Grasfé
v~r\'er-
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vertrokken zijnde, geraakte hij op nieuw in hechtenis; doch ver..
kreeg eindelijk door msCchenkomst
tusCchenkomst van vermogende vrienden vrijheid,
om te JOtlX bij Pont ar/ier te gaan wonen. I-lier
Hier kreeg hij kennis
aan mevrouw LE~IOUNIER, de gade van eenen 79 jarigen echtgenoot,
cene
YèJ1iefdtl; maar
Cene gevoelvolle vrotiw,
\'rotiw, op wel~(!
wel~{! hij fmoorlijk
Cmoorlijk ifèJ1iefde;
maat
ongelukkig den bevelhebber der vesting tot zijnen mededinger had.
Zijne echtgcnoote
hem verwijderd hebbende, onttrok hij
hU
echtgenoote zich van heUl
zich aan alle vervolgingen, en vlugtte naar de hoofdilad van Bourgogne,
werwaans
werwaarts zijne geliefde, die haren man eene goede fomme geld,
gelds
ontvreemd had, hem fpoedig voigde; doch hij werd, op aanklagte
barer moeder, gevat, en op het kasteel bij Dyon
Dyo/J gevangen gezet. Dart
ook hier wist hij te ontfnappen,
ontCnappen, en nam met zijne SOPHlA , die men
in een klooster dreigde op te fluiten, de wijk naar Hollnnd,
Holland, waat
hij met haar, onder den naam van ST. lVIATTHlEU,
lVIATTHIEU, van zijnen letterarbeid fiil leefde, en hier de overzetting eêl1er
eel1er GefclJiedeniJ
GefclliedeniJ van
Engeland in het licht gaf. Zijn vader intllsfchen, zijne wraak over
de gedenkCchriften tegen hem, welke de jonge lVIIP.ABEAU buiten
buiteIl
's lands verfpreid had, willende bekoel~n,
bekoel(!n, bewerkte, dat beide gelieven in 1777 gevat, en naRf Fra/Jkrijk terug geb ragt werden. Na
hunne aankomst te Parijs werd MIR!l.BI::AU
MIRAIlEAU in den kerker te ri/lcenPincennes geworpen; doch SOPlIlA, die zwanger was, onder toezigt van hee
hec
burgerlijk belluur
eenCl dochterf
be!luur geileld, en, na hare bevalling van eelle:
dochter f
in een klooster opgeGoten. Dijna 3 jaar duurde zijne gevangenis
gevangenis,t
in welken tijd hij zijne beroemde Lettres à SOI'IIIE,
SOl'[[JE, of
oC Lettres
Lettrel ori.
ginnles
gina/es de MIRABEAU,
MIRAIlEAU, 4 deelen, fchreef, benevens zijne Erotica,
hib/ion,
Dm CALl\IET
CALl\IE'r over den
Mb/ion, waartoe hem de ophelderingen van D'Jlt
BUbel de !loffe
iloffe geleverd hadden.
Na zijll
zijn ontOag
ontGag woonde hij 16. mn:mdcn
mnnnden hij zijnen vader, met
Cc heen verzoend te hebben, en fchreef aan zijne vrouw,
wien hij zich [cheen
om zich, zoo mogelijk, ook met haar te bevredigen; doch alle pogingen hiertoe ware:l vruchteloos, en
ell h~dden
h~ddcn alleeil een pleitgeding
ten gevolge, hetwelk geene der partijen tot eer verilrekte
verilrekte,t en door
zijne vrouw gewt>lluen werd. MIRABEAU fiak nu naar EngelantI
over; fchreef in Londen verCcheidene werken, en keerde vervolgens,
om een regterlijk
regter/ijk onderzoek
onderzoelc te ontwijken, naar Parijs terug. CA"
CA..
LONNI::,
LONNE, op dien tijd aan het hoafd van 's rijks geldmiddelen gepldatst.
gepldatst,
zijn talent vreezende, bewerkte, dat hij
bij in 1786 mes
me~ eenen geheimen last, die meer gevaarlijk dan roemrijlc was, naar Pruisfen gezonden werd, waar hij zijn nuttig en
ell geleerd werk: de la Monnrc!tie
Monarclzie
PrusfientJe vervaardigde, waarin lVIAUVILLON en anderen hem behulp.
zaam waren. FREDERIK
FftEDERIK II wist zijn
zij!1 genie te waarderen; maar zijn
ziJll
II zond hem, zoodra hij den troon
opvolger FREDERIK WILLEM Il
beklommen had, bevel, om onverwijld zijn gebied te verlaten. MIRABEAU kreeg met moeite het noodige reisgeld; geraakte te NrmCJ
verliefd op eene tooneelCpeeliler;
tooneelCpeelfier; bragt bij h~ar eenen nacht door;
geheimf~hrjjYer,t welverloor zijne beurs, en leende die van zij,en
ZiJlen geheimf~hrijYer
OOI

ke
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ke hij mede bijna geheel ledigde, en kwam zonder eenig geld te Pa,oijs. Zen eerlle werk wns
,·ijs.
was liU eer.e voortzetting van zijne Der/on
Denon...
tialÎon
fagiotage, waardoor hij zich een bcvelfchrift der regering,
eiation de ragiotage,
om hem te 'lattcn,
'latten, op den hals haalde, hetwelk
betwelk hij echter wist te
ontwijken.
groote loopbmlll;
loopbnall; op welke hij de dwingelanThans begon zijne grootc
dij deed beven. Reeds had hij den roem van NF:CliEn
NF.CIWI1. aangetast,
n:lIlgetnst,
ontkiemen, en in Holland
/lol/alJd vertoen hij de vrijheid in Frankrijk zag olltkiemen,
welken. Zijn .1vis
Avis at/x
nt/x Bataves,
Botaves, en zijne Histoire fecrète de /a cour de
Ber/in verwierven hem eenen nieuwen roem; maar berokkenden hem
ook nieuwe vervolgingen. Hij ging n:l:lr
n:m Pral'ence,
Prol'e71ce, om onder de
edellieden tot de Vefjiadering
veriiadering der rijksf1:enden
rijksll:enden verkozen te worden;
doch het parlement had hem intusfchen
imusfchen wegens zijne Correspondtl11ce
Cor,.espOndfl/1Ce
fecr4te, welke zijn laatlle
laatne werk was, in regten betrokken, en men
zou hem nog voor de uitfpraak van
vnn het 'Ion
vonn:s
n's naar de 1/1(liën
fm/iiJn vervoerd hebben, waartoe reeds een Fregat te Tart/on
Toul01l gereed la;;,
lag, indien hij nog niet bij tijds ware gewaarfchuwd. Hij ijlde nanr
nnnr Parijs te
ALLEYR.\ND), en de hertog van
V:ln LAUZUN
nlg, waar de abt PERIGORD
PEI1.IGORD CT I\LLEYRAND),
de intrekking van het bevel tOt
tot zijne
zijnc gevangenneming bewerkten. Naar
Provel1ce wedergekeerd zijnde, zag hij zich door de bezitters van
Prove;zce
aanzienlijke leengoederen van
v:m de verkiezing der edcllieden
edellieden verf1:oken,
verll:oken,
doch [fad
ll::l11d, als een tweede MARIUS
MARIUS op.
trad nu voor den derden f1:and,
De mecstc
meeste beOuiten
beOl1iten der Conll:imeeren
Conflitueercn de vCigadering
vergadering werden op zijne
voordragt genomen. Volgcns
Volgens de uitfpraak van een ooggetuige,
ooggetuige. den
DE LUIS,
LEVIS, beminde l\1IRABEAU
l\1IRABEAU de \Tijheid, dc
de monarchie en
hertog DE
zelfs den adel, offchoon hij zijne zucht voor dcn
den laatfien
laatl1en behendig
verborg; terwijl zijne vrijheidsliefde meer tegen het misbruik der ka·
ninklijke dan wel tegen deze magt zclve
niuklijke
zelve gerigt was. Hij was koningsgezind uit beginfels
begil1fels;; maar het hof vorderde van hem te veel, en was
daardoor oorzaak, dat hij zich aan deszelfs
des zelfs partij
p:>.rtij onttrok. Als rcdenaar
redenaar
zelvcn ongeiijk,
ongeiijk. en dikwijls ontJ:I:llIwkeuwas hij grooe,
groot, d och zich zelven
onnrulllwkellrig. Door zijn genie maakte hij
hU alles tot zijn eigendom. In het he.
hevigst der partij·woedc
regeringloosheid,
partijowoede erkcnde
erkende hij de gevaren der regcringloosheid,
cr flechts
Oechts ééne !lap
Hap van het kapien verklaarde meer dan eens, " dat er
.,
ft tooi tot de Tarpeïfche
Tarpcïfche rots noodig was." Zijne f1:oute
ll:oute welfprekcnd.
weIrprekend.
beid leerde der rijksvergadering hare kracht en de zwakheid van het
bcid
hof kennen.
kenllen. " Zeg :lan
aan uwen heer," was op den 23 van Zomerm. lï89
zijn :mtwoord
antwoord ann
ar.n den ceremonie-mee~tcr,
ceremonie-mee~ter, door den
dcn koning argezollargezouden, om de zitting der vergadering op te fchorten, "dat
" dat wij hier
" vergad~rd zijn in den naam des voIles,
bai onet ons allecn
voiles, en de bajonet
alleen
" van hier kan verdrijven."
Men heeft
heefe MIRABEAU
befchuldig'd, dat hij der partij van
MIRABEAU wel eens befchllldj~d,
den hertog van ORLEANS was toegedaan; doch hij zag dicn
dien man te zeer
door en door, om ooit met hem zamcn
zamen te fpannen. Hij wilde zelfs
in den beginne tOt geene partij behooren ; maar alleen de vergadering
leid~n, en zich tegen het hof verzctten;
verzetten; doch zijne ver:1chterde
vernchterde geldleiden,
mid.
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middelen
cene nadering van het laat
ne en deszelfs
middelcn bewogen
bewogcn hem tot eene
laatCle
deszelf.
flaatsdieuarcn, waarv:ln
waarvan e:!n
e-:!n gcfpn:k met
mct den koning en de koninglQ
flaatsdicnarcn,
lIet gevolg was. Hij verklanrde
verklaarde aan den eerl1:en,
eerJl:en, dat hij hem, w:m.
wan.
neer hij zich in zijne vorige magt wilde her!1eld
herfield zien, niet konde
dienen;
fchetCle den koning, toen deze zelf dit voor onmogelijk
diencn; fchetne
hield, den geheelen {bat
Claat van zaken, en legde den vorst twee plannen
tot eene tegenomwenteling voor; het eene, om zich naar ROl/on,
tOt
ROllon, en
het andere, om zich Ilnar
ge.
naar Mentz te begeven. lIet laatl1:e
laatCle werd geDI; llOUILLE
volgd, en de koning zond den markies Dl::
BOUIttE derwaarts, om hee
het
noodige te regelen. l"hRABEAu
Doodige
l\'IJRADEAU hield zijn gegeven woord :lan
aan den
vorst tot zijnen dood; doch deze volgde niet altijd zijne raadgevÏllgen. Ondenusfchen
Ondercusfchen werden zijne fchulden, die vrij groot waren,
betaald, en men verzekerde hem van een maandgeld van 6000 Iivres.
Dit, en de aankoop der boekerij van BUFFON
BUFFON en die van het klooster
van drgenteui/,
drgenteuil, benevens andere oml1:andigheden,
omClandigheden, verwekte argwaan
bij de .Jakobijnen;
Jakobijnen; doch zijn dood ontrukte hem aan hunne wrnak*
wraak*
Hij fiierf
tlierf aan eene rotkoortS in Grasm. 1791
J791 ; fchoon fommigen bebe.
weren, dat de beide LAMETHS,
LA~IETHS, zijne onverzoenlijke vijanden, hem
gift zouden bereid hebben. Zijn lijk werd met veel plegtigheid in
de kerk van St. Genovel'a, naast het graf van DES
DES CARTES
CARTES , bijg~
bijge-o
zet, en zijn dood verwekte eene algemeene verllagenheid.
verl1agenheid. Toen
echter naderhand de volkspartij in de Conventie de overhand verkreeg.
verkrerg.
begon zijn roem van langzamerhand te dalen: zelfs werd in 1794 zijn
.fioffdijk
!loffelijk overfchot uit het PantheolZ
Pantheon weggenomen, en het lijk van
MARAT derwaarts gebragt. I-Iet
MARAT
Het volk hing zijn borstbeeld op; doch
de eerfte conful
confnl gaf in 1800 bevel, dat zijne beeldzuil
beeldzuil,, onder die
der groote mannen van alle natien,
naden, in de galerij der Tui/Ier/es, zoude
geplaatst worden. MIRADEAU
MIRABEAU toonde, gelijk de geheele Franfcht
Franfche
harcstogen kunnen, voort.
omwenteling, hoeveel goeds en kwaads de hartstogen
hoogfien trap ge.
brengen, wanneer zij door fchranderheid tot den hoogl1:en
voerd worden. Zijne redevoeringen vindt men bijeen verzameld in
MmAnEAu peint par Illi
/1Ii 111éme,
méme, "0/.
'Vol. IV. 1791, en Co/lecCo/lee·
het werk: !\1HunEAU
tion eOl1lplète
cOlllplète des trtlvallX
!ion
trovaux de MIRAnEAu
MIRABEAU à
~ r mfemb/ée n(l!iona/e
IJ(1tirma/e par
pal'
lVIAJEAU, rol. V. 1791. Ook vindt men van hem meerdere bijzonderl\'IAJEAU,
bijzonder.
heden in de Biographical
anecdotes of the Erend,
Erenc/z republic,
Biogrnphieal aneedotes
repub/ic , welkct
in 1797 te LOlldm
LOlldetl in !22 deelen verfchenen zijn.
MIRRE. Een bitter, harsachtig, verhard boomfap, hetwelk uit
Levont tot ons gebragc,
gebrngc, en als een verfierkend,
ver1l:erkend, verwarmend en
den Le"mlt
het gift werend geneesmiddel gebruikt wordt. De beste is helder goudgeel, doorfchijncnd
CMirt"ho i/z
ilJ lagrime):
/agrime): doch de flecb.
nech.
doorfchijnend en dropvormig (Min·ho
nukken voor. De
tere foonen komen in grootere, ondoorfchijnende Clukken
boom, w:l.1ruit
waaruit zij vloeit, is nog onbekend, zoo als ook of de reeds
in de hooge oudheid bekende Mirre dezelfde als de onze geweest zij.
MISERERE. Is de naam van een beroemd kerkgezang bij de
Sine Pf.1Im; beginnende in
Roomsch.Katholijke kerk, eigenlijk de Si1l:e
di rll/gata
nt/gata mee
met de woorden:
woord.cn: M~rere,.e
Mi[erere mei DOliJilJe!
DO/iii!le! of: Hw·,
[{W", out·
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11 mijner. Bijzonder beroemd is dat geen, hetwelk door A~
!.EGRI get1:eld is. - Ook vert1:nat men wel eens door dit woord de

verfchrikkelijke ziekte, welke door eene vert1:opping in de inge.
wanden veroorzaakt wordt.
M1SERICORDIA. Dit Latijnseh woord: lJnrmlttzI"tiglteiJ, goe.
d:'I"tierenlzeid beteekenende , is de benaming van eenen bewegelijken
feestdag, in de Roomsch~ KathoJijke kerk, en
cn wordt aldus genoemd naar het tweede gedeelte van het sde vers van den 33t1:en
Pfalm, volgens de Lntijnfehe vertaling luidende: lIii!ericordia DoDo.
m/ni
mini plerra est terra: de narde is "01 "n:1 de goedertierenheid des
Beeren. Dit vers, of een gedeelte van dien pr.-llm, wordt op de.
:ten feestdag, die den tweeden zondag lla pafchen invalt t in de
kerk voorgelezen.
MISSALEN. Zoo noemt men de groodle letters, inzonderheid
in de drukkerijen, omdat voorheen de ,i11is!al(!1Z, of misboeken,
misboekcn, de
gezangen en plegtigheden der Katholijke mis bevattende, daarmede
gefchreven of gedrukt werden.
MISSEN, Zijn openbare markten" welke zich van de gewone
jaarmarkten, door eenen grooteren omvang van handel, en door
:tekere, ;lan haar verleende voorregten onderfcheiden. In Duitse/'Duitse/"
land heeft men verfcheidene zoodanige Misfen , als: te Leipzig.
Franlifort aan den JIIlein, Frankfort aan de Oder, BruIISwiil:, Bres.
lau t KasJel en Naumburg. Te Leipzig heeft rr:en ja:trlijks 3, en te
Franlifort a:\O
a:1I1 den "/ein
jlfein !2 Misfen. De eerHe zijn van bijzonder be..
lang voor de Noordelijke, de laatt1:e meer voor de Zuidelijke landen
Nieuwjoal"$-, Juhilate.
van Europa. De 3 Misfen te Leipzig, de Nieuwjoar$-,
en Miehaelismis
Michaelismis genoemd, duren ieder 3 weken, waarvan echter
de twee laalt1:e de belangrijkll:e
belangrijklle zijn. Men vindt cr alle koopwaren i
doch maken de Sakûfche wol en lakens een voornaam artikel uit:
ook is de wisfel- en boekhandel van veel belang. De beide Misfen te Frankfort worden de Paaselz- en He'istmis genoemd. Be.
balve In Dultselt/and, heeft men ook nog in andere landen beroem.
de Misfen , b. v. in lJfexiko, Portobello en Havanna; voorts te
Ales!andr;a in Jta/ië; te Lyon en Bcaucaire in Fra11/rrijk; te Botzen in
'/'yrol; te Zuridl in Zwitforlal1d enz. hebbende ALEXANDER I,
I , in
ia
1817 mede eene Mis te lf/t11fchl1l1 ingevoerd.
M[SSISSIPPI. Eene aanzienlijke rivier in Noord.Amerika, welke
uit verfcbeidene meeren en kleine t1:roomeil ontfpringt, door LotJi!ia.
na loopt, en zich in den Mexikaanfchen zeeboezem ontlast. Hare
lengte bedraagt, wanneer men de bogten mede rekent, 6so Duit·
fche mijlen. Zij is zeer breed en diep; heeft eenen
cenen t1:erken t1:room;
{ehe
AIJ/Olly, in de hoogere t1:reken,
doch buiten den waterval van St. AIJ/Olly,
geene uitwatering, welke de fcheepvaart kan belemmeren. Onder
cic lI!isfout'; cn Oltio de voorde rivieren, die zij omvangt, zijn cie
voor.
naamlle, en zelfs is de MisfoU1';, bij de vereeniging, veel aanzienlijker
dl. de Misfts/il'Pi
Misfts/il'Pi,, zoo dat tij den eert1:en
eert1:cl1 naam moest behoudelI
heb·
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hebben.
bebbeu. Het n:lburig
naburig land, hetwelk
hctwelk haren naam voert, is ln
in hee
het
begin der vorige eeuw door den wi ndhandel, dien FrfJflkrijk
Fr'J1lkrijk op hetzelve dreef, en aan de actie-h:lll.lcJaars
Ilctie-h:lll.lcJaars eenige
ecnige millio{~!1ell
milIiol~ncn gekost
heeft,
heert de Noord-AmcrikaanCeha
Noord-AmerikaanCeha
beeft, merkwaardig geworden. Th:ms hceft
na3m voert, en eene andere
republiek reeds eene provincie, die haren mam
bcide mcde
mede dicn
dien van Jllisfvuri
benevens een gebied, welke beide
Miifuuri dragen.
MIST. Dagelijks rijzen er menigvuldigc
mcnigvuldige dampen uit hct aardrijk
en het water, b. v. zeeën, meeren
mcercn,, flootcn
Oooten enz.
cnz. op, waardoor
wnardoor 111
itl
de bovcnlucht
bovenlucht de wolkcn
wolken worden vcroorzaakt.
veroorz:!.1kt. Wannecr
Wanneer nu een
zoodanige damp, of wolk, dermate door koude vcrdikt wordt, dat
zoodanigc
;i'.ij
ophoudcn, en ondcrtusfchcn
zij zich niet
nict in de hoogte kan ophouden,
ondertusCchcn door de
elektricitcit
elektriciteit dcr
der dampdecltjcs, die elknndcr
elk:mder dan gedurig
gcdurig amooten
amootcn ,•
belet wordt tot rcgcndroppen zamcll
zamcn te vloeijcn,
vlocijcn, daalt zij op de
aarde ncder,
neder, zonder
zondcr echter volkom
elI dcn
dCIl grond te raken, en wij
volkomen
krijgen die drooge Mist, welke ons fom
fomtijds
tijds bclct,
bClet, dat mcn
men iets
rondom zich zien kan;
k:m; zoodat de Mist meestal
mcestal eene
ecne nedcrgcdaalde
wecr als in cene
eClle wolk be
he..
wolk is, en men zich dus bij mistig wcer
vindt. Reizigcrs, die hooge bergcn
bergell bcldommcn
bcklommcn hebben, wier krui.
Dcn
reiken, gctui5en,
getul.scIJ, dat zij bij den
dCI}
ncn dikwijls hoogcr dan de wolken rciken,
moesten
top der
dcr bergen,
bergcn, eene
ecne wolk ontmoetende,
oatmoetcnde, waardoor zij mocsten
been klimmen, zich dan als in eenc
eene Mist bevonden,
bcvondcn, welke hen ge_
ge
hcel nat maaktc.
maakte. Hierbij
Hicrbij komt zcker ook llOg,
nog, dat de lucht
lucht des
winters,
winters. inzonderheid
inzonderhcid in het najaar, kouder zijnde,
zjjnde, deze dampen
blijven hangell;
hangen; en van hier,
alsdan aan de oppervlakte der aarde blijvcn
hier.
dat in dien tijd de warmte dcr
der zon, hoe gering ook, dikwijls, aan
eenen
een en dikken morgen-mist over dag nog zoo vcle
vele warmte bijzet.
dat dezelve genoeg wordt uitgezet, om
0111 weder te kunllCll
kunncn opklim.
ell mcn dan • zoo
men, wanneer men zegt: de Mist trekt op, en
de warmte niet genoegzaam is, om ze volkomen op te losfen en
helder weer te maken, dezelve over
ovcr dag als wolken in de lucht ziet
wedcr nederdalen, en del
hangen, welke bij het ondergaan der
dcr zon weder
's avonds op nieuweene
nieuw ce ne Mist veroorzaken.
l\UTAU.
MlT AU. De hoofdfl:ad
hoofdaad van Koer/anti, aan de rivier All,
Aa, in Semigallië. Zij bevat
ge.
bcvat ruim 12,000 inwoners, en is meestal flecht ge·
bouwde
Buiten de fiad fiaat
prachtige rendentie-flot.
refidentie-O<>t, door
bouwd. Bui[en
fia.'lt het prnchtige
hct oude
den hertog ERNST JOHAN VAN BIRON, op de plaats van het
adel.
gefiicht. Door de landsvergaderingen
landsvergaderingcll,, de landdagen van den adel,
en den hoofdweg, die uit Duilscltlantl
Duitschland over lWlau
DJitau naar Peltrsburg
Petershurg
leidt, is de fiad zeer levendig. Men vindt cr
er een gymnafium,
gytnnafium. door
den hertog PETER opgerigt, hctwelk
hetwelk in 1775 is ingewijd.
MITHRlDATES. De na.'lm van
MlTHRIDATES.
v.'In verfchcidene
verCcheidene koningen in Pontus,
lUs, waarvan MITBRIDATES de Groole.
Groote, of VII, de beroemdfl:e
beroemdfie was.
Hij was 13 jaar oud, toen zijn v.'Ider
kenfchetfl:e zich door
vader fl:ierf,
fiierf, en kenCchetfie
Naauwelijks
heerschzucht , wreedhcid
wrecdheid en een onbuigzaam karakter. Naauwelijk~
heerschzucht,
had hij (123 jaar voor onze tijdrekening) dc
de regering aanvaard,
aanvurd. or
bij wietp
wieliP zijne moeder in eenen
cenen bangen kerker, waarin zij door
4
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M I T H R I DAT E S.
mishandelingen, volgens anderen door vergif, h:mr
baar leven eindigde.
eilJdigd~.
Toeu hij meerderjarig geworden w:ts,
was, huwde hij :tan
aan zijne zuster LAL ...•
ODlC~ , bij welke hij eenen
cellen zoon, PIli\ltNACES
PUi\RNACES genoemd, verwekte.
Azië, keerde na verloop van
Hij deed vervolgens eelle reis
rcis door Aziil,
3 jaar terug, en firafte
Cleane zijne hem
helll ongetrouw gewordene
ge\\'ordene gemalin
met den dood. De llOodige
noodige toeru<tingen
weru-tingen tot zijne grootfehe
grootfche ontwerpen gemaakt hebbende, vermeesterde
vermeestmie hij Pflp.~/agollii!;
Pl1p'zlngolJiiJ; deelde het met
zijnen vriend en bondgenoot,
lJit!I)'lIie; bemagtigbemagtig..
bondgenoot. den koning vnn lJitll)'nie;
de G"latië,
G4Ioti~, en
cn wilde nu ook Ca/'Pfldoeii!
Cn/'Pf/dociiJ veroveren, waartoe hij .'1.A.
JlIARATHES,
JUARATHES, die dit land in bezit had,
bad, en wiens mngt
magt en naauwe verbindtenis met de ROIlI<Ïllen
Romeinen hij vreesde, verraderlijk liet ombrengen;
terwijl NICO~IEDES,
N/CO)/EDES, koning van lJit.'tYiliiJ,
Bit.~y;lii!, te
tC gelijker tijd in Cappado.
CnppcIdoçjë
çij} viel, den zoon van den vermoorden vorst verdreef, cn
en :t:m
aan des laat.1len
Jten weduwe, eene
eellc zuster van iVI/THRIDilTES,
iVIITIIRIDATES, huwde. Deze
Dezc mnaktc
.zich
~ich nu van hee
het land meester, herllelde
herl1:clde den zoon zijner zmter
zll~ter op
den troon; doch had fpoedig beronw
berouw van deze
dezc d:l:ld,
daad, en noodzaak~
te, door vernederende eisfchen, den jongen vom
vorst tot den oorlog;
veldOag willende W:1gen,
wagen, lJoodigdc
noodigde hcm
hem
maar MITHRIDATES, geenen veldaag
tot een mondgcfprck.
mondgefprek, gedurcnde
gedurende hetwelk hij hem met eencn
een en dolk,
dien hij heimelijk bij zich drocg,
droeg, in het gezigt van
vnll beidc
beide legers
Icgers
dooraak , en bcmagtigde
tegenlland Cappndocië,
CnppfJdociê, gelijk
bemagtigde hierop zonder tegenl1:nnd
gclijk
doorllak,
Bit/ltynië. hetwelk hij aan zijncn
zijnen hroeder SOCRATES
ook naderhand Bitlhynië,
CHRls'ros
CHRISTOS affiolld;
affiond; doch de ROllleinm
Romeinen heraeldcn
herlleJdcn alles eerlang
cerlang weder
in dcn
de n vorigen fi.'\at.
a:mt.
MITJlRlDATES rustte zich nl1
MITlIRIDATES
nu tcn
ten oorlog uit tegcn Rome zelve,
lloeg niet
nict allccn
alleen NICOMEDES,
CASS/FS AQUILIUS;
AQUILJUS; verovcr·
verovcr1l0eg
N/COMEDES, maar ook CilSSIFS
Bithyniê, en nam een
cen groot gedeelte
gedeeltc der Rorneinfchc
Rorneinfche vloot weg.
de Bilhynië,
Rhrygië. Carië,
Pltrygië,
Cnri? lI1oefië,
Moefië, hct
het eigenlijk Az/J,
Azië, L)'cië,
L)'cië. Pn111plt;yliil,
}Jal11plt)'lië, PnphloPaphla·
gonië, en allc
alle landcn
landen tot aan
ann IOl1ii!,
IoniiJ, Yiclcn
yiclen in zijne handen; zelfs
ÛPPIUS cn
en AQUILIVS
AQulI,JVS hem door
werden de Romcinfchc
Romeinfche veldheeren
vcldheeren ÛPPIVS
de inwoners van
vnn LtJödice(l
Laödicea en Lesbos als gevangenen
gcvangenen uitgelcverd,
uitgeleverd,
waarvan hlj den laatl1:en
Imallen te Pergmlltls
PergollltJs geCwolten
gcflroltcn goud liet in de
de fehraapzueilt
fchraapzucÏlt der Romeinen
RomeinCll befpoebefpotkeel gicten,
gieten, om daardoor dc
telijk te maken, Dc
De Aziatifehe
Aziatifche gemecnebcstcn
gemeenebesten llfagncfir.,
Jlfl1gnl'fia, Milylme.
Milylenf!.
Epheflls enz. opcnden
EplzeJus
openden de poorten voor den overwill11aar,
overwimi:tar, dic zulke
aanzienlijkc fchatten
fehatten bijeenbragt, dat hij zijne legers, uit 300,000
aanzienlijke
man, zoo voet. als
bef!aande, daarnIs paardenvolk, en uit 400 fehepen
fchepen befl.:aande,
lang' kondc
onderhouden. lVIITIIRIDAT~S
van 5 jaar lang
kon de ondcrhouden.
1VI/TIIRIDAT~S zeilde veryolgens
ven'olgens
met zijne vloot naar de eilandcn
eilanden der AegeiJè,~e
Aegeijè.~e zee: Cos gaf zich
over. maar bij R/zodus
over,
R/zodlls fiiet
tl:iet hij het
hct hoofd, en moest naar Pergomus
pergamus
terug keeren.
kecren. Van hier zond hij zijnen opperbevelhebber
opperbevelhebbcr ARCHEU.ARCHELAvS met
Griekenlond. Athelle
At/ie1/e bezweek door verraad,
mct een legcr
leger naar Griekenland.
en verfcheidene
verfcheidenc andere plantren
plantfen werden veroverd; terwijl een ander
a"der
zijner vcIdheerell,
veldheeren, METIIROPHANES, Euboea
ElJboea verwoestte, en ARIARA~
ARIARi\THI!S
TH~S in Macedonië viel, hetwelk fpocdig, bellc\'\!IlS
beIlC\'\.!IlS Tltracië, be.
beo
dwongen werd.
Zuo
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Zoo vele zegepralen, gevoegd bij het berigt, dnt
dat zelfs Ifollë
Italië be.
bedreigd werd, deden de Romcinen COt
tOt krachtdadiger mn:megclen
mmurcgelen beflui.
G,·;rkcnland; bedwong
ten. Hun opperbevelhebber SYLLA trok naar G'·idfcnland;
Athene door honger; bevrijdde het geheeIc
geheclc land V:1n
vnn vijanden,
vijandcn, en
MITIIRlD:\TES, om onder hnrde voorwaarden den vrede Ie fluj.
fluidrong MITIIRID.'\TES,
ten, waarbij hij tot zijn vaderlijk rijk Pon/us
PonlUS bepaald
bepanld werd , en
den Romeinen 80 bemande oorlogfchepen en eene mmzicnlijke
aanzienlijke
fom
gelds moest in handen !tellen.
f0111 gclds
!lellen. Hij
HU hield echter den vr~de
Jliet,
niet, zoo dat er een nicuwe
nieuwe oorlog met Rome omflond,
olltllond, die van
waarvan het
wederzijden met afwisfelend geluk gevoerd werd, en wanrvan
eindelijk gevolg was, dat POMPEJUS, aan het hoofd der Romeinfche
be(]isfendfle nederlaag toebragt , en
legermagt, aan MITHRIDATES de beflisfcnd!te
bern noodzaakte, om zich in het gebied van eenen Scy:ifchen
Scytifchen vorst
te verbergen. Men hield hem voor dood, toen hij onverwacht op
nieuw in Pontus verfcheen, en manfchllppen
manfchappen verzamelde; doch te
gelijk aan POMPEJUS voorilagen
voorOagen van vrede. deed. Daar men het omom·
trent dezelve niet eens konde worden, begon de oorlog op nieu w.
De magt der Romeinen in Pontus was flechts
Oechts gering; doch de inwo.
ners zich tegen MITHRIDATES verzettende,
verzC[tende, en zijne naburen hem
nllen bijfiand
hct dwaas heiluit
beOuit , om. aan het
:lllen
bijlland weigerende, nam hij het
GaJliers te filellen,
fnellcn, en met
mct dezen in Ilo.
/t/lboofd van zijn leger naar de Gal/iers
Jie te vallen. Naauwelijks,
lie
NaauweJijks, echter, had hij zich aan den .Bosporus
Bosporus
citnmerius gelegerd, of er brak een opll:md
cimmerius
op!land in het leger uit, aan
PUARNACES zich bevond. l\1ITHRIDAMITHRIDAzjjn eigen zoon PfiARNACES
welks hoofd zijn
TES, de oproerigen niet kunnende beteugelen, nam vergif; doch
doclt
dit
riit niet werkende, !lome
!tome hij zich in zijn zwaard, om niet levend in
de handen der Romeinen
Romeillen te vallen.
valIen. Zoo eindigde deze groote vorst,
64 ja.1r
onzc tijdrekening, zijn leven, nadat hij bijna 50 jaar
j:mr voor onze
over Pon/lis
PonlltS geregeerd, en de Romeil1en onder hunnc
hunne groot!te
groot!le veld.
heeren,
beeren, dikwijls, en
cn langen tijd gelukkig, bcoorlogd
beoorlogd had.
MITRAILLADE. Een woord, in de gefchiedenis
gefchiedcnis der Franfch"e
omwentcling voorkomende, w:i:irdoor
omwenteling
w:1l1rdoor men bet doodfchieten door
kartetfcn verllond.
verflond.
MNEMOSYNE. Eene dochter van URANUS en de AARDE, eene
eenc
Titf1llidf. Zij is, volgens de f:lbel,
TitollMe.
fabel, de vorm !ter
fier van het menfchelijk
verf1:and,,inzonderheid
inzonderheid van het geheugen, welk geestvermogen
gcestvermogen t~
verlland
uitbreiding der fchrijnall1st
fchrijnmnSL bijzondcr
bijzonder belangrijk
bel:lngrijk was. Zij baarde
ba3rde bij
JUPITER, in wiens armen zij negen nachten nlstte,
rustte, de negen zanggo-zanggo·.
dinnen. (Zie dat
dOl artikel.)
MODEL. Een voorbeeld. Zoo noemt men in de fchilderkunsc
fchiJderkunst
eenc
eene mannelijke of vrollwelijke
vrouwelijke perfoon , welke de kunstenaar nakend
voor zich heefe,
heeft, om er zich aan te oefenen. Een fchilderfluk,
fChilderCluk, naar
zulk een levend lVIodd
Modd vervaardigd, noemt men eene akademie. In
de beeldhouw- en bouwkunst verllaat
verGaat men door Model een door
kunst, uit .klei,
Jdci, gips of was, gevormd Iigchaam, hetwelk
henvelk tot een
DCt voorwerp, hetwelk
voorbeeld dient van aet
hctwelk de kunstenaar ten oog.
oogo0 5
merk
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merk heeft, uit ecne hardcre nof te vormen. Hicr is dus het Mo.
del eene uitvinding, een voorafgaand werk des kunstenaars; doch in
de fchilderkunst een gegeven voonverp, hetwelk niet iu alle gevallen ter nabootfing gefchikt is.
MODULATIE. Dit woord wordt nu eens in eenen ruimen, dan
eens in een en meer bepaaldcn zin gcnomen. In het eerlle geval
verftaat men er in de muzijk door de menigvuldige en gepaste af..
wisfeling der toonen in de melodie, of de toonleiding in het alge.
meen, en in het laatlle zoodanige toonleiding ,waarbij eene toonroort met eene andere verwisfeld wordt, en welke men eene uitUlii~
killg noemt. In dezen zin wordt dus door Modulatie de hUlSC ver11a:lI1, om het gezang en de harmonie uit den hoofdtoon door andere
toonen, door middel van gepaste uitwiJkingen, heen te leid ~:~, en
dan weder in den hoofdtoon, waarvan men is uitgegaan, te rug te
voeren. In dit geval verondernelt de Modulatie vele kennis Van de
h:trmonie , en is aan gewigtige regels onderworpen.
MOEDERVLEKKEN. Zoo noemt men zekere bijzondere
bijzonde:-e vlek.
ken enz. in de huid, welke de kinderen fomtljds mede ter wereld
brengen, en veelal de gedaante van vruchten hebben. Het ligtge.
Joovig .en onkundig gemeen fchreef dezelve aan eenen fduik dcr
moeder toe, en zelfs meende men daar voor in de kunst van JAKOB,
om bontc lammeren te fokken, een klaar bewijs te vinden. De wijsgeeren hebben niet alleen deze Moedervlekken, maar ook andere
bijzonderheden, zoo als: verminking. gedaante, vermeerdering of
vermhldering van ledemareIl enz. uit den invloed der verbeeldings.
kmcht, en dus van de ziel der moeder op het kind, trachten te verklaren; doch eene na:mwkeurige
na:mwkcurige en juiste ontleding heeft geleerd,
dat er van
v:m de moeder geene zenuwen naar het kind loopen, hetwelk
nogtans moest plaats hebben, indien de ziel der moeder op de vorming van het kind eenigen invloed zoude kunnen hebben. Naauwkeurige waarnemingen hebben, integcndeel, bewezen, dat bijzondere kenteekens en wanllaltigheden van het kind, welke men voor een
gevolg der verbeeldingskracht houdt, natuurlijke uitwerkfels van zoo~
danige gefieldheden in het ligchaam, en de ligging des kinds waren,
welke deels reeds aanwezig waren voor dat er eenige uitwendige aanleiding voor de verbeelding bellond, en die anderdeels, volgens de
veronderlleIling van hun, welke deze wcrking der mOl!derIîjke verbeeldingskracht aannemen, daardoor niet kond~n ontfiaan zijn. Men
zIet ook foortgelijke bijzonderheden, zonder voorafgaande verbeel.
ding der moeder, bij geboorten in het plantenrij k, waar geene ziel,
en dus ook geenc verbeeldingskracht aan derzelver vorming eenig deel
kan hebben. Dergelijke verfchijnfels zijn dus niets anders, dan een
gevolg eener voorafgaande wanorde in het werktlligelijk leven, en
kunnen in geenen declc aan den invloed van de ziel der moeder op
het kind worden rocgefchreven.
MOER- of VEENGROND befiaat uit z::mengepakte, gedesorga.
ni.
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nifeerde, doch niet tOt
tot rottende gisting overgegane, plantaardige
zelffiandigheden, die met 3:1rdhnrsfen
anrdharsfen doortrokken zijn, of meestal
kooltlof.,
kooltlof-, azijn-, zwavel-, doch inzonderheid phosphorzuur, bevatten,
en dnardoor
daardoor zoowel de rottende
ronende gisting van andere dierlijke en plantgml11, als zij zelve die weerllaan , en niet tot
aardige ligchamen tegen g:mn,
humus, waarvan zij alle befianddeelen
numus,
be!landdec1en bezitten, overgaan. Vce11Vee11grond is ligt. los zamenhangend, laat het W3ter
water gemakkelijk door,
en maakt dus een en uitmuntenden ondergrond uit; doch behoudt op
zich zelven het Water
water zeer lang, en is d:!ardoor
daardoor mees.
mees,al
al vochtig en
koud; hij
bij is niet vatbnar
vatbaar voor den invloed van den dnmpkring.
dampkring.
verbindt zich niet met gewone mcst!lolfen,
mest!lolfen, en is dus op zich zelve
onvruchtbaar; maar wordt door !lrantvuil
firmltvuil en
ep. fl!io"cctmest
felo'cetmest tot eene
ecne
gehr~gc.
fpoedig werkende, doch niet aanhoudende, vruchtbaarheid gehragt.
Zaamgepakt, digt 'Terbonden,
cn aardhars doortrokken,
doortrokken ..
'/erbol1den, met aardolie en
levert zij de turf op; doch in den tegengellelden !laat
(laat maakt zij eell
een
Moergrond.
MOERAAL. (MU7'llena
(Mu,"aena He/ma
He/ena L.) Behoort onder de orde der
visfchen zonder buikvinnen; beeft
heefe eellen
een en gladden kop;. pijpvormige
neusgaten, tien firalen
rug.
ilralen in de kieuwen-huid; de !laartvin
fiaanvin met de rugen aarsvin verecnigd, en de luchtgaten achter den kop. Deze
visch wordt
wordt ruim drie voet lang, en is over het geheele ligchaam
Iigcha:ml
bruin.
bruin- en geelachtig gemarmerd.
gemartllerd. De Moeraal is een zeer roofzieke
viseh, die veelvuldig in de Middellrmdfche
JltIidtiellond[che en in de warmere zeeën
der beide werelddeclen
werelddeel en gevonden wordt: hij is zoo gulzig, dat zij
elkander dikwijls den !laart
ilaart afvreten.
MOERBEZIEBOOM. De verfchilIende (oorten
foorten van dezen beken.
beken..
den boom behooren in het gematigd Azië te huis; doch men vindt
er ook eenige in Europa, en wel inzonderheid die met zwarte bes.
besfen, welke uit Perzie , uit hoofde zijner eetbare vrucht, derwaarts is
feu,
overgebrngt; zijnde de witte Moerbezieboom uit China afkomfiig,
afkomnig,
waar zijne bladen tot voedfel voor de zij wormen gebruikt worden.
In Zuidelijke l:mden,
I:mden, zoo als in Provence en Italië, wordt ook het
hout van dezen laat!len
tOt allerlei vaatwerk voor vloeifiolfell
vloeilloffell
laatfien boom tot
gebruikt, omdat het duurzaam iu
in het water is. De bast dezer boa.
boo.
men is taai, en kan tot touw gedraaid worden; terwijl die vau
van den
Chinefchen Papier-Moerbezieboom in China en .Japall
Japa/J tot bereiding
van papier dient. De zwarte Moerbezieboom kan tot eene hoogte
van omtrent 20 voet groeijen: zelfs heeft men er eenen, in den oekonomifehen
mifchen tuin
min te Groningen aan eenen muur, die 27 voet hoog is en 29
voet lengte heeft. Hij maakt eene uitgebreide kloon;
kFoon; fehiet
fchiet geene
wortelen ; moet hierom wel 6 tot 8 jaar door eenen paal, die te
diepe wortelen;
gelijk met den boom moet worden gezet, gehouden worden, en
niet zeer aan wincervorst
wimervorst bloot {laan.
flaan. Deze boomfoort wordt ge.
ge..
makkelijk door afleggers voortgekweekt; geeft fpoedig vrucht, wan
wan-..
neer men daartoe reeds vruchtdragende takken
rakken genomen heeft, en
go~den, los(en,
losfen , liefst zandigen grond.
tiert het ben in cenen go::den,
MOE·
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MOESEL.
Duitsclzl/lud,
welMOESEL, (De) Eene aanzienlijke rivier in Duitscnl.'111
d, wc!.
ke boven l<irmollt iu het Voghefisch geb~rgte
kc
geb~rgtc ontrprhgt; b~{
bii Charmes voor kleine vaartuigen.
vaartuigen, doch bij Met:::.
Metz volkomen,
volkom~n, bevaarbaar
wordt, en bij Koblent:::. in den Rf/tt !lort.
lVIOllN, (S.) bekend door eene,
eenc, door hem uitgevondene manier van glasfchilderen,
glasfchiIderen, fiierf in 18 I 5 te Dresdm, waar hij lange jareil
cr
ren zijne kunst heefe
heeft uitgeoefend.
uitgeoerend. Vele moeite
moeicc en kosten waren er
mede gep:\ard, voor dat hij het geheim dezer kunst ontdekt had;
toen leverde hij, VQn
lloheemsch- en Oostenrijksch-,
Oostenrijkseh. , zui_
doch ook wen
v~n 13obeelllschzui.
ver, flerk
llesfclJen en befierk en vuur v:;st krijl!alglas, drinkcilazen, !lesfc!Jen
kers, met ingebrande metaalverwen, die den fchoonfien
metaal-verwen,
fcIJoonfien gloed en
zulk fene
eene dllurznamheid hadden, dm
dat de fchildering alleen door het
glas zelf konde worden vernietigd. Hij fchilderde op glas arabesken,
hmdfchappen, gefruit- en bloemnnkken,
bloemnnkkcn, ulhouetten, portretten, landfchappen,
zigten van fieden,
fteden, alsmede beelden, b. v. van heilige f.'unilien
familien enz.
met
nlet veel fmaak, en volkomen doorfchijnend, en liet het geheim aan
zijne zonen na, die federt zijllen dood deze kunst voortzetten.
MOKKA. Een distrikt en eene der voofl1aamfle
voorl1aamfie koopfleden
koopf1:eden in Aro.
Ara.
hje en aangrenzende landen, in bet landfchap 'l'emen, a:m
a:1n den Ar?1Jje
bifchen.
bifchen· zeeboezem, met eene ruime voor den handel bij uitfiek
gefchikte haven, welk e niet alleen door kooplieden uit Barbarije,
Egypte en Turkije, maar bijna door die van alle andere natien bezocht
Had was voorheen flechts een visfchers dorp; verhief
wordt. Deze flad
zich eerst eene eeuw geleden, door den handel, en telt tegenwoor.
tegenwoorEuropeers brengen voornamelijk Indidig 18,000 inwoners. De Eu/'opeers
fclle waren en ijzer derwaarts,
derw!1arts. en nemen
nem(!n daarvoor ko
ka fIii,
fIij, aloë,
b:lIfel11, gom enz. temg. De ElIgd[chen drijven hier den voornaamHen handel, die van Bloei- tot Oogstm. het levendigst is,
is. Men heef:
heeft er
eene
Ellgelfche, Deenfche en Franfche
cene Engeifche,
Frnnfche factorij. 5 Moskeën en een
D%, en rondom de flad
men palm- en dapaleis aan den Do/a,
fiad vindt Jllen
del boom en , en goed bebouwd land.
MOL, zacht, beteekent in de muzijk die toonen, welke uit derzelver grondtoonen door de kleine terz opwaarts flijgelJ,
f1:jjgCIl, en moltoonen ge.
noemd worden: ook verflaat
verf1:anc men er door den driekl~\lk
dri(!kl~\lk l11et de kleine
terz, welke zachte drieklank, fomtijds
jlbl/flcorde gehceten worde.
fom tijds ook wel ilbllacorde
MOL. De gemeene of ElIropeCche
ElIrIJpoco) heeft
Ellropefche Mol, (Ttllp1
(Talp1 ElIrlJpaea)
filavelach tigen fn
uit uitloo?end
en kop;
eene
cenenn fpitCen
epitfen in eenen
eenell {havclachtigen
liJllit
uitloo?endcn
rwp; voorvoor·
pooten,
ilchterpooten , tOt
tot wroeten gcCchikt,
geechikt, en met langer nagels dan de achteronder.
pooten voorzien; zes voortanden in de boven- en acht in de onderkaak,
knak, (een van de hoelmnden is grooter dan de vier overige)
en eindelijk eenen
fiaan. De Mol, die in de oude
eellen zeer korten {laart.
del1 volwereld bijna overal gevonden wordt, is eell
een dier, dat in dell
narde leeft, (all/lI1ot
fien zin onder de aarde
(au/ma! {ttbterrancum)
[ttbterrallcum) , wa:moe
waartoe hem
zijne fchop- of fpavormige
fpavol'mige pooten, en het zonderlinge
1Jlnakf~1 van
zonderlintie mnakC~1
zijn borstbeen, zeer te pas komen,
komen. lJij heeft .in het geheel gecne
gccne
ooren, en zeer kieinc oogen, die ouder het haar
baar verborgen liggen;
\:ij
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bij kan goed zwcmmen, cn
en bij overfrroomingen
overfiroomingen zelfs tegen d<?
M boomen op l;!ameren.
I;I:tlltcren. Zij !lapen
napen niet gedurende den wincer;
winter; leven, behalve Y:111
V:l1l in!i:kten,
inl~kten, wormen
wonnen enz., ook van wortels v:tn
van planten. en
vicr tot vijf jongen ter wereld. Er worden ook
ool~ wille,
brengen vier
en in O~s/-f/i"iesland
O~st-Yriesland fOllltijds
fom tijds gel'lakte
gel'!okte Mollen gevonden.
M:OLDAU.
Bolleme, die :tan
aan de Beijerfche
MOLDAU. (DE) Eene rivier in Bo;'eme,
grenzen
oml:tst.
Die/nik in de E/be zieh
zich ontlast.
grenzcn omfpringt, en bij Me/llik
MOL DAVIE. Een groot lflndfehap
l:!lJdfchap,, grenzende ten Noorden aan
de DIliester
DI1;ester en Podo/ie, ten Z lIiden aan den
deo DOMa
DOTiau en BulgariJe.,
Bulgari.ie,
ten Westen
tcn
\V esten a:ln
aan Zevmbergm
Ze}'etJbergcfJ en IFi:llaclzi.ie,
fFi:lIachije, en
el1 ten Oosten :l3n
aan Bes(arabii!
a:tn Oostenrijk
Ooste1lri.ik
{arabië en de Zwarte zee. Het behoort gedeeltelijk :lan
en Turkije, en bcvat
bevat op 1500 v. m. 800,000 inwoners. OiTcilOon
OiTchooll
een groot gedeelte nn
vnn het land woest ligt, is echter de uitvoer,
door de Huchtbaarhcid
Hllchtb:tarh"id van den grond, zeer aanmerkelijk.
nanmerkelijk. Men rekent, dat cr
er jaarlijks 40,000 vette osfen,
osfel1, 10,000 paarden, v:m 2 [Ol:
tol:
33co
fch:lpeIl, voorts
VOortS honig, W3S.
was. koren, hout, talk, huide::,
huide:~,
co ,000 fehnpen,
pelterijen, gerookt vleesch, kaas, boter, [abrI.,
tabrk, wijn en zoU[,
ZOUl, gedeeltelijk in groote hoeveelheid, worden uitgevoerd. De l\loldavil\1old:l\"ifche wijnen zijn van eene uitlllnlltende
uitllluntende foort.
foon. Het zout
ZOut wordt gefehe
graven, en dezelfde belgen leveren
le\'eren ook eenige
eenlge fpooren van goud
gOlld
op, offchoon het niet opgezocht wordt. De voornaamfie
voorn::amfie riyierell
rivieren
zijn de Sirefh,
Sireth, de Pmtft,
Pmt,), de D;;iester,
D;;icster, en, aun
aan èe Zuidoostelijke
DOl1au , welke bet
bct land met de Zwarte zee vereenigt.
vereenige.
grenzen, de D011au
grcnzen,
MOLIERE. (JEAN D:\IlTwr.\)
D.1.IJTl~T,\) Een beroemd Fmnsch
Fr:lIlsch blijfpeIdichter , eigenlijk POQ.t.:ELJN
POQ{j~L)N gellCeten
geheeten,, werd door zijnen vader tot
toe
dc
de fiudie opgeleid; doch hij verkoos het tooncel
tooneel., en begaf ziclt
gezelfchup fchollwfpelers.
fcholJwfpelcrs. Om de eer zijner bloedverw:mbloedverw:m..
onder een gezelfchap
ten niet
niee- te 1{\vetfclI,
InvetfclI, nalU
nmu hij den naalU
naam van MOLJERE aan, en Yer\"erzamelde eerlang een eigen tooncelgezelfchap
woneelgezelü:hnp te Lyoll,
LYOll, waar hij veel
zamc:lde
opg:mg
als !èhrij\\!r
opg~ng maakte, en
cn zich nu ook :1Is
lèhrij\"\~r van tooneelfillkken
cooneelfiukken bete verwonCIl.
verwonen. Zijn eerlle blijfpel
l'Elot/rai, verwierf eene algon tc
blijfpe!,, "Etourdi,
gemeene goedkeuring. Naderhaml betrad hij te PariJS
Pari.is het tooneel,
gemecne
wuar
rampzalig!le kluchtfpelen
w:!ar men toen nog zeer veel finaak in de mmpzalig/le
hr.d,
fchrijyer den naam, zelfs van middelmahnd, en niet één komisch fchrij\"er
tig, verdiende. l\10LlERE
l\10LIERE overwon alle deze hinderpalen; vormde
\Janr de blijfpeldichters
zIe!:
Z!C~1 het eerst nanr
blijfpcldichters der ouden; doch legde die
oordeelkllndigen,, inzonderheid
eerlang, toen hij de goedkeuring van oordeelkundigen
van zijnen vriend
\'fiend en
cn raadgever
rnadgever BOILEAU verwierf, ter zijde. en
puctede zijne denkbeelden en pl:ms
puttede
plans alleen uit den fchat van menfchen.
menfchenkennis, welke hij verzameld
verz:tmeld had, en uit de zeden van zijnen tijd.
Onder!l:eund
Onderfieund door LODEWIJK XIV, die hem tot
tOt be!l:uurder
befiuurder van den
tooneel-troep ,":ln
nallftelde, waagde hij het niet flechts,
yan het hof aan!lelde,
tooneel-trocp
dwrasheden zijner eeuw, en die van zijn vaderland, in het
om de dwr:isheden
licht te !l:ellen;
/lellen; maar verkoos hij zelfs hovelingen tot oorfpronkelijke
voorwerpen zijner fiukken. Deze !loutheid,
Huk
fioutheid, inzonderheid zijn fiuk
Tortttjjè, waarin hij de boosheid, onder het
bet masker
Tnr/uji:,
ma5kcr van vroomheid
ver-
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'gerborget1, aangreep, en het fchand~lIjk
rchand~lIjk gedrag der geestelijkheid ren
toon !1:elde, berokkende hem vele vijanden; en het rtuk zelf zoude,
zonder de [Usfchenkomst
tusrchenkomst des konings, ongetwijfeld ten vure gedoemd
Ihgtolfer der woedende geestelijkheid geworden zijn. De
en hij een fhgtolfer
MOLlERE genoot, was ongemeen. Hij arbeidde onver·
achting, die lVIOLIERE
wannecr LODEIVIJI{ XV hem flechts tijd liet,
moeid, cn
en leverde, wanneer
meesterllukken , deels in profa, deels in verzen. Onder
bijna altijd mcesterf1:ukken.
dezelven munten voornamelijk uit, behalve de reeds gemelde, rA.
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Mre, Ie JJflllnde
mnlgré lui,
rMieT/les, r Eeo/e
Iem.
"are,
JJfalade 1nalgré
lu; , les preeieufcs ridiellles,
Eeole des rem.
mes, DANDIN •, ou Ie
/e mari
Illor; eonfondu , en meer anderen. Eindelijk
nof hem,
53fl:e jaar zijns levens, het gewone lot van alle
trof
hem. in het 53lle
tooneelfpelers: hij werd het offer
groote tooneeJrpelers:
olfer zijner kunst. Toen hij in
zijn laatne
laatf1:e fruk.
lluk, Ie
IlIi, niettegenlla:mde
/e lIfa/ode,
lIfa/ade, 111algré 111;.
niettcgenfl:a:lOde eene wezenlijke en gevaarlijke ziekte, en tegen den raad van vele vrienden,
verreheen , hrutlcle
hMlde hij zich,
zÎèh, door de uiterfl:e
uiter!1:e infpan.
infpau.
ten tooneele verfcheen,
ning, eene bloedfpuwing op den hals,
Sprok.
hals. die kort daarna, in Sprok·
kelm. 1673, zijn leven eindigde. Hij verwierf, alleen door 's ka·
ko·
eerlijke. ma:tr llille
nings gellreng
gef1:reng bevel, eene eerlijke,
fl:i11e begrafenis.
MOLLA. MALLAH. Eene geestelijke waardlgheid bij de Tllr.
MOLLA,
Tur/ren. De Molla neemt in de fieden
fl:eden en geheele distrikten de burger.
lijffl:raffelijke regstoefening waar, en is opperregter, in tegenlijke en lijmralfelijke
overfielling van den Kadi,
Kndi, of onderregter ; doch heeft hij boven zich
overfl:elIing
de J(adiles.fier,
f(adiles.fier. of de opperf1:e
opperfie regtsalllbtlli1:lrC'l1
regtsalllbtlll1arC'l1 des rijks , die tevens
in den Divan zitten.
MOLLACHORDA. Een nieuw fl-~clttlig,
r.l-~eltl1ig, voor weinige jaren.
KL:'. nolVsItY uitgevonden, waarvan het binnenlle
door Dr. KLAnOIVSlCY
binnellfl:e gedeelte
alle tot
van een bijzonder IUaakfel
maakfcl is. Het onderfcheidt zich van al!e
hiertoe bekende infl:rumenten
inftrumenten door zijnen naar het Hnrmonicon
Harmonicon zwezameni1:el. Het Ol'cheslrion,
menden toon, en werktuigelijk zamenfl:el.
Orcheslrion, b. v.
he~ft pijpen; de Al1e:noeltorde
Alle:noeltorde van KUNTZ, en de Harmonieltorde
Harmon;cltortle
van KAUFFMAN hebben fnaren, als geluidgevend Iigchaam; het Ura.
BU5E.r.MAN heeft homcn
fiaatjes; de Harmonica, de Cianion van BU$ET.MAN
homen fl:aafjes;
Clo,'i-cilillder en de Eflphron
fiaven; maar
,'i-cilinder
E"plwon van CIILADNI hebben glazen fl:aven;
Dfollnenorda wordt door andere middelen voortgebragt,
liet
het geluid der Mo/lnchorda
zamenllel is zoo fl:evig,
llevig, dat zij
zjj tegen de veranderingen van
en haar zamenfl:el
de temperatUur
temperamur des wed ers bef1:a.ld
b(!lla.1d is. Derzelver fpel is gemakkelijk
woncn
en veerkrachtig.
veerkrachtig, en de Ii~tlle
li~tfl:e aanraking genoeg7.aam,
gcnoeg7.2:Ul1, om de toonen
er uit te halen; doch verfchilt dit fpeeltuig
lpeeltuig geheel van dat der piano
cr
of het orgel.
Oosterfche volvol.
MOLOCH. Een afgodsbeeld van vcrfcheidene Ooscerfcbe
hoofdfi. 18 gewag maakt,
ken, waarvan MOZES in zijn 3de boek, boofdfl:.
ma.,kt, en
waaronder zij niet alleen de zon vereerden, maar aan hetwelk zij
ook menfchen-offers bragten. Het was een beeld van metaal, eenen
mensch met eenen osfenkop vertoonende. Nadat het door middel
van een fierk
fl:erk vuur, hetgeen in eene zich van onder bevindende
opening onderhouden werd, gloeUend
gloeijend gefiookt W,lS,
was, legde ~IJ de

eell
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ten offer befiernde
nrmen van
v:m dezen argod, Wl!:Irbij
Wllarbij
beaemde kinderen in de armen
de priesters, door veel geraas makend a fpeelcuigen, het jammerlijk
gefchrei derzelven verdoofden.
MOLUKKEN. Zoo noemt men de Specerij-eilanden Wll:lrtoe
W~rtoe in
ruimflen zÎn
den ruirnfren
zin al de eilanden in den Archipel behooren, die zich
van het Oosten naar het Westen.
\Ve~ten. tusfchen
tusfcben IWe:lw-Gt/j/11!fl
Nieuw-Guinea en Celeóes,
Celebes,
en van het lSoordel1
Cilolo en Timo,.,
Noorden naar bet
het Zuiden, cuslchcn
tt1sichen Giloio
1ïmor,
tlitllrekt, en eene menigte bekende en onbekende eilanden bevat.
tlitflrekt,
fchijlH, rlom'
\Jaar het fchijm,
do~r aardbevingen, en vuurbrnkingen, van
Zij zijn, l1aar
NiftlU'-C!lilletl
Niftlu'-C!liuea afgefcheurd geworden, en men vindt ook nog vuurbergen op fommigen derzelve , zoo als b. v. op Ternnte,
Tertlate, welke
f0111tijds vele verwoestingen aanrigt. Verborgen klippen, zandb:mken
fOll1tijds
zandb:lllken
eil:m\if'll-Zee zeer geen ondiepten maken de zeev:\:lrt
zee":\\lTC in deze eil:lmff'll-Zee
va~rlijk. De hitte is er in den zomer zeer groot, en in den regenvaarlijk.
dlforen, een ail
tijd zeer ongezond. De l!(:roforos
H(:ra!oras of .dlforen,
!lil volk, bijna
op alle Oostindifche eilanden gevonden wordende, mnken
maken de oorOOffpronkelijke
Maleitfche taal is op de ftfolukken
ftfo/uk/ren
fprollkelijkc bewoners uit. De lVJaleitfche
hecrfchcnde; doch er bevinden zich ook vele bewoners, die
de heerfchende;
Jap:mfche en Arabilèhe
Arabilche afkomst zijn. De Porttl_
Por/tlvan Chinefche, Japanfche
gec~(!11 waren in 15II
1511 de ecrlle ontdekkers dezer eilanden, en bIe.
geezell
ven in derzelver
derzcIver bezit tot in het begin der 17de eeuw, wanneer de
Hollanders dezelve veroverden. De Enge/fc,Jen
lfolltwders
Enge/(c/ml namen federe
federt de
Jllo/lIkkm, meermalen, in de jongfle
lIIoIf.'kken,
jongile oorlop;en
oorlo~en weg; doch na de gebeurtcllisfen
bellrtellisren in 1814 werden zij alm
a:m den koning der {I/ederlanden
Nederlanden
weder terug gegeven, en thans zijn zij in de /tmboniji:lJe,
/JflllbolJifl",Je, Bandflfc!t~
Bandafcltt
eigclllij ke 1IIo/Tikken,
1I1o!lIkkm, of de drie landvoogdijen /lmóoinn,
AmbointJ, Banáa
Banda
en eigenlijke
grootll:e eilanden van dezen archipel
en Temflle
Te/ïlale onderfcheiden. De grootile
Vrom,, Ci/olo,
Cilolo, /1móoino,
AllIboina, Timor en BOlldo.
Bal/da. Onder de eigenlijke
zijn Vram
Molukkm, of de 1I10lukkm
Molukkm in eenen meer bepaalden zin, begrijpt
men alleen de eilanden Ci/olo,
Te1"lJfl!C met de To/tJ1Jffche
Cilolo, Ternate
Tnltmt[che eilanden:
Sougir, Sjouw,
Bonlw, Lel1lóe,
Saugir,
Sjaull', Togolonde,
Tago!allde, Bejore,
Bejare, Banka,
Lembe, Tidor, lIlolir.
IIl/ollr,
Mokil7l1 en Bofchit111
Bo[chian , wanr
waar eigenlijk de fpecerijboomen te huis belli/akiflli
hOOl"en, waarbij dan nog eenige eilanden van Nieuw-Guinea enz. worhOOl'en,
den gevoegd. De beide eerllen zijn de groot!1:e,
grootfie, en nog tegenwoordig groeijen hier
bier de beste nootmuskaat en nagelboomen. Voor het
overige zijn de ilIo/ukkCfI
lIIolukketl door de Natuur zeer karig bedeeld; het
ontbreekt dezelve gedeeltelijk aan water, en de rijst en andere leCeleóes gehaald worden; doch
vensbehoeften moeten van het eiland Celebes
het eerlle gebrek wordt eenigermate vergoed door de menigte ko.
kakosboomen, wier vruchten een overvloedig voedend sap opleveren.
MOM, oü~;:
00:;: Bru11Swijlfche
Bru1lSwi.i"'[che 111om,
Illom, is een zwaar, van hop gebrouwen, dik bier,
bieT, dat zoet van fm aak is. Het werd in BrullSwiik,
Bru11Swijk, ten
Ilanzeatisch verbond, door eenen brouwer van gelijtijde van het lIanzeatisch
ken naam uitgevonden, en reeds toen wijd en zijd verzonden.
werkntigkunde het
MOMENT. Zoo noemt men in de weeg- en werktuigkunde
afRand van het
bet middelprodukt der zwaarte van een ligcbaam, in den aflland

punt
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punt der zwaarte. Een IPeegkuudig
]I/oment is dus het produkt
wcegkulJdig lJfo1l1ent
bewegende kracht aan den hefboom, in haren affiand
eener bew~gende
afl1and van het
tra(Jg,~eid is dat eener masfa in
rustpunt;
l1frJl/lCfJt der 1I1asjà
milsjà of traagheid
rustpuIlt ; het 11lrJllu:nt
het vierkam
vierkant van derzelver
derzelvl!r :tffl::tnd
amant! van het bewegingspUilt.
bewegingspuilt.
lVIOl\1US.
MO;VIUS. Was bij de Grfekm
Grfckm en RQ/ncil1cn
Romeil1en de god der bediI_
bedUM elt
CII
fpotZ11che, en
fPOtZllcht,
cn een zoon van den Npcht;
Nacht; doch volgens anderen van
fpaarde niemand,
ni~11land, zelfs niet de goden. Sommigen
den Droom. I-lij
Hij fpa:mle
verbeelden hem als een mager jongeling, met het gezigt van eenen
liok.
Sater
Smer en de zotskap, op eenen !lok.
MONACO. Eene Imlinanlèhe
ltaIinanCche munt, hebbende de waarde van 45
fiuivers Holb.ndsch.
HoIl:1I1dsch.
LEInNITZ de eenvoudige zelmandig.
zelftlandigMONADEN. Zoo noemde LE13NITZ
heden, waaruit de zmnengca~lde
zamelJgea~ldc oefl:onden;
be(l:onden; doch de leer der eer.
!ten
fien 1I1ollpdologie,
1I1011adologie, welke federt een gedeelte der boven-uatuurkunde
boven-natuurkunde
11eeft
IJeeft uitgemaakt. I-lij
Hij bewees het bellaan
be!l:aan der 1I1olladm
JI/ol/tldm op de vol.
volvedeeling der Iigchamen tot in het ongende wijze: men kan geene vcr.ieeling
eindirre
eindige veronderfieIIen,
veronderfielIen, omdat d~n een!
een) eindig ligchaam
ligcha:un uit on~
eindig
moeten oe
:1:1;111, hetwelk nice
niet te denken is.
eindi~ vele deelen zoude moccen
be:1:l:ln,
Mell
Men moet dus ten laatlte bij zulke dec/en
deden blijven liaan,
Ilaan, die niee
meer verdeeld kunnen worden, bij Jliolladcll,
lVlollfidc/J, die, \laar
naar zijn gevoegevoe~
len, geene
~eene lengte, breedee,
breedte, noch hoogte
hoogcc hebben, voor geene ontOnt.
zijn, niet uit zamengellelde
zamengeltelde dingen om!laan,
onc!laan, noch
nocn
binding vatbaar zijn.
door het van één fcheiden der deelen kunnen vernietigd worden.
Zij moesten dus, zOl1d~n
zot1d~i1 zij aanwezen ontvangen, uit niets omfiaan.
omfiaan,
en kOlJlicll
konden alleen door .vernietiging
,\'ernietiging weg-gelJomen
weg-genomen worden. Daar nu
LEmNITZ
lI.lo1!fl{!en alle deze eigcnfchappen
LE\B!';ITZ aan de lI.lol!odm
eigenfchappen omzegde,
ontzegde, zoo
bleef er niets anders over, dan h:!:
het denkbeeld,
denkbc:!ld, dat zij krachten, en
wcl verbeeldingskrachten waren.
wel
war:!Il. Onrlenusfchcn
Onriertusfchen moestC'n
moest:,n zij nog door
zekere andere eigenfchappen van elkander onderfchciden zijn, omdat
in de Natuur geene
ge~
geelle [wee,
twee, volkomen aan elbllder,
elkander. gelijke dingen gevonden worden, en er ook anders geen middel voor handen
h:lI1den is,
waardoor men in de dingen ecnige
eenige verandering zoude kunnen waar.
nemen; terwijl datgene, wat in een Iigchaam voorvalt, zijnen grond
in deszelfs eenvoudige deel
deelell
eu moest hebben. WOLF nam naderhand
dit onderfcheid aan en bepaalde 4 foorten van eenvoudige dingen: de
elememell of grondlloff\!n
wer~ld, de zielen der die_
die.
elemencen
grondfioff.:n der zigtbare
zigtb~re wereld,
ren, die der mcnfchen, en God. De eerllen
reil,
eerHen fiellen
fieIIen zich in de wereld áuister
duister voor, ziJnder
voorllclling iets bijzonders
zunder dat bij deze voorfielling
kan onderfcheiden worden. Deze bezitten den minfien trap van vol.
komenheid; zijn zich zelven geheel onbewust, en hebben geene ge.
waarwordingen noch andere denkbeelden. De tweede foort befiaat uit
zulke eenvoudige dingen, die zich de wereld wel klaarder,
klam"der, doch ondui.
delijk voorfielIen,
voorllellen, zoo als,
als. volgens LEIllNITZ,
LEIBNITZ, de zielen der dieren. De
derde foore
fOOrt zijn zoodanige.
zoodanige, die van de wereld een klaar en dui.
duÎ.
delijk denkbeeld hebben, gelijk de zielen der menfchen;
mcnfchen; terwijl
tenvijl WOLF
van de vierde foort
foore zegt:
zege: " wanneer lm
uu de toefiand
weiland der gehecle
gchecle wc.
we.
reld
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reld op eenmaal, duidelijk, wordt voorgefl:eld.
voorgefl:eld, zoo wel ten aanzien
heefe de geest den hoogstmogelijken trap van
vaD
van ruimte als tijd, dan heeft
volkomenheid bereikt, en is derhalve ook de allervolmaaktfte
allervolmoaktfle geest."
Veel is over dit l1:elfel
/1::!Irel genvist
getwist geworden. Men
Mei! behield wel het
bewijs van LEIllNlTZ
LEIUNlTZ voor het wezcnlijk
wezenlijk benaan
beitaan der
dcr MO/Jaden; maar
betwistte inzonderheid derzelver
dcrzelver eigenCchappen,
eigenfchappen, en niet minder hare
beweging, verandering en onderlinge werking op elkander. Wanneer
enkelvoudige zelffiandigheden (dus redeneerde men) ge ene uitgebezitten, dan zijn zij voor ons
breidheid, grootte, gedaante enz. beziccen,
mathemat1zifo1ze punten: en hoe kunnen zoodanige
niets - f1echts
Oechts mathemathifche
grond/1:olfen
e11
grondl1:olfen door zamenvoeging Iigchamen vormen, die grootheid en
uitgebreidheid hebben? Men heeft deze en meer zwarigheden op velerlei wijze trachten weg te ruimen, tot dat K.\NT het gefchil
geCchiI be
be-..
fljste,
fliste, door de aandacht op de Amphibolie (het twijfelachtige) der
rejlexionsreflexions- (terugkerende) denkbeelden te bepalen; wordende dit
die
twijfelachtige over het algemeen veroorzaakt door de verwisfeling
van het empirisch
empirisc1z met het transcendentale
verfl:and.
transcmrlentale gebruik van het ver/1:and.
De Monaden
Monallen van LEIBNITZ onc/1:onden
ontl1:onden daardoor, dat hij het ;nwentli.
Împentl;.
ge der ligchamen
Iigchamen opfpoorde,
opCpoorde, en toen hij dit in de enkelvoudige zelfllandigheden, als de grondf1ag
ftandigheden,
grondllag van al wat binnen in ons is, meende
gevonden te hebben, zich dit inwendige alleen met betrekking
tot het verlland
voor/1:elde. Dit inwendige konde nu niet in plaats,
verl1:and voorl1:elde.
be/1:aan, omdat dit uitwendige voor
gedaante, aanrakin;j
aanrakin!j of beweging hel1:aan,
voor-..
werpen zijn; derhalve bleef aan deze zelffiandigheden alleen het voorl1echts in zich zei
llellings-vermogen over, waardoor zij flechts
ftellings-vermogen
zeI ven werk.
zaam Zijil, ea
en de grondfl:of van het heelal moesten uitmaken. Deze enkelvoudige wezens waren blooce
bloote verflandelijke voorwerpen; de
zamengefl:elde, de l1:of
fl:of daarentegen, flechts
l1echts verCchijnCels.
verfchijnfels. LEIBNITZ
dwaalde, door dien hij het enkel ver/1:andelijke,
verl1:andelijke, het alleen tot het
zuiver verl1:and
ver/1:and beh90rende, als verfchijnCel
verfchijnfel behandelde; wordende
het verCl:andelijke
verl1:andelijke niet door een zinnelijk, maar door een geestelijk
aanCchouwings-vermogen
laatCl:e wij van dergeaanfchouwings-vermogell gekend, zonder welk laatfte
lijke
lij ke voorwerpen niets weten kunnen.
MONGE (GASP.) was de zoon van eenen herbergier in Beaune.
Beallne.
die reeds, toen de Franfche
FranCche omwenteling voorviel, in het wetenfchappelijk vak veel verrigt had. Hij was een bijzonder vricnd
vriend va11
van
bij ook in 1791 bU
CONDORCET, door wien 'hij
bij de hoofden der republikeinCche
va11
blikeinfche partij bekend werd. Na den loden van Oogstm. van
dat jaar werd hij op eenmaal in den gewigtigen post van het ministerie van het zeewezen geplaatst, en z~lfs aan hem, bij de afweSERVANS
zigheid van den oorlogs-minister SER
VANS , deszelfs portefeuille toevertrouwd. Na het ongelukkig uiteinde van LODEWJ]K XVI onttrok
bij zich van tijd tot tijd aan zijne Cl:amkundige
hij
l1:a.1tkundige bezigheden, om zich
wederom met zooveel tC
te meer ijver op de wecenCchappen
wetenfchappen te kunnen
toeleggen: inzonderheid bel1:eedde
bcCl:eeddc hij zijnen tijd tot de fpoedige vervaardiging van allerlei foorten van
VaD verdedigingsmiddelen, waardoor
AL~MEEN WOORDENB. IV.
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hIj aneen de gLliliottine
hij
goi\iottine ontging. Ook werd in dezen tIjd,
tijd, voormunelijk,
voornnmeliJk,
Je Nom/dNo,;!ld- en ....
\"~rvol;;el1s
ervolbens de uitmuntende Polyleclmifde.
Polyteclmifde- feIlDol
fchool dobr
bern tot {bnd gcb~a;;t.
gcb~a:;t. In den eerfl:cn
eerf1:cn Italiaanfehen
Icalia:mfenen veldtogt van Dubem
ONAPI\RTE
ONAPARTE was hij, als lid der commisfie, belast, om de kunstfl:uk.
kunstfluk.
ken te
te bepalen, welke lIit
uit Italië n:mr
mmr het liationaal
nationaal ml1zeum
n1l1zeum te Pa,-ijs moesten vervoerd worden; woonde den veld~ogt in Egypte bij ;
,'fis
was hier een der ijverigf1:e
ijverigfl:e en werkzaamfl:e
werkzaamf1:e leden van het Egyptisch
inftitutlt, en behoon!e
inf1:itullt,
behoonle naderhand onder diegenen, welke DUONAPARTE op zijne terugreis naar Fral1krijk vergezelden. Deze fchonk hem
reden zijn vertrouwen, en overlaadde hem met eerbewijzen. Na de
redert
herfl:elling
herf1:elling der DOUR&ONS
DOURDONS werd hij derhnlve
derhalve buiten alle openbare beinf1:ituut, waarvan hij
dieningen gefloten, en zelfs uit het Nationaal infl:ituut,
feden 1795 lid was, verwijderd, en fiierf
f1:ierf hierop in 181f{. Men
reden
heeft van hem e~l1
een groot aamal
amltal gefchriften,
gefchriften. wr.arvan wij 11iel'
11Ïel' alleen
aUeen
opnoc:ne:1
opnOe~lle:1 zijn TraiU
r:'aitl ûélllc:ltaire
t!~llIc:Jt<1i;,e de Statique 1788 1799;
'799; De.
{triptioll
rm-t de {tlbrlquer
flbrlquer te
G~olllnrie de{crip{criptioll rio!
do! rMt
fe Canol1,
Ca1!olt, 1794-;
179~; Glométrie
defcriPlil'C, J 8 1:1
Esfai /tis:or·.
[w' !cs
et les tr(/)'C(lIIx
i!l ea Es(ai
Ms:o:'. [tli'
fI:s [.:rl'ices
{ó!rl'ices tt
fl'{JI'Cf1/lX {cicntififcientifl'fues
zjji1~n \litmuntenden
Ijues , w~lke 1::a:1e
1:r..tl1e door ziji1\!n
\litmumenclen leerling Dt:PIN
Dt,;PJN werd
uit~~egeven ,• en zeer lezenGwaardig
lezenGwaaJ'dig is.
l\IONGOLEN. Dit merkwa:!rdige
l\TONGOLEN.
merkwanrdige volk bewoonde oudtijds de
Zuid-Oost.::ijke Azia~ifche woestijnen, aan de grenzen van het cetegenwoordig Sibcrfe,
Sibcric, van waar het zich over een groot gedeelte van
het Noordelijk en Zui,lelijk
ZlIi..Ielijk halfrond heeft uitgebreid, en door zijne
gefchicdenis der lr/onglJiI'/ongoveroveringen heeft gekenmerkt. De oude gefchiedenis
Im
len is deels onhekend,
onhekend. deels fabelachtig. Zij waren in verfcheidene
verdeeld, en werden feden
heerchzuchhorden verdeeld.
federt 1206 onder hunnen heerehzuchomroopDSCIIlNGES-CHAN, die aUe landen tot aan den D/lieper
DIlieper omroop.
tigen DSCIIlNGES.CIlAN,
te, de fchrik
fclll'ik der halve wereld; terwijl het zijnen opvolgeren gelu~tte,
keizerrijk, Hongarije , Polen, ja zelfs lIJomvie
lu~tte. het Griekfche Iteizerrijk,
IJfomvie
en
cn Bo/wlIe,
Bo/mlle, te overmeesteren en uit te plunderen. Dan, de lIIongoJ1longofen
ren konden zich in hunne gemaakte veroveringen niet fiaande
f1:aande hounrlorell dezelve weldra geheel en al,
nl, tot dat eindelijk TA.
TAden, en verlorcn
l\1ERLAN C
(eigenlijk
eigcnlijk Tli\lIJRLENKI),
TmIJRLENKI), in 1369 en volgende jaren, een
groot gedeelte daarv:ln,
daarvan, onder nooit gehoorde
gchoorde wreedheden en bloedige tooneeJen,
tooneelen, wcder
wed cr :1:111
aan zijnen scepter onderwierp. Niet lang
zegeprn:ll. die ecrlang
eerlang het
echter genoot hij de vruchten van deze zegepra:tl,
eigendom der Turkt'll,
Turken, alsmede van eenige lVIongoolfche legerhoofden,
of van de overwonnenen werden. lIet groote
grooce rijk naderde reeds
zijnen ondergang, toen in 1526
J526 een Chan, of gebieder van hetzelve,
hetzelve.
BAIIER
BABER genoemd,
genoem::l, zich niet langer in het overfchot zijner heerfchapl'ij
hecrfchappij
achtende, uit wanhoop eenen krijgstogt naar Indië onderveilig nchtende,
Patalten , die hi~r federt 3 eeuwen eenen mag.
nam. Hij floeg de Potonen,
cigen
tigen fraat
naat uitmaakten; veroverde verfcheidene lancIfchappen , en
werd de fiichter
f1:ichter van den fraat
flaat der Groot-Mogols in Ili1lflostan,
llinrlostnn, en
van hem {tammen
v.an
ûammen deze vorsten in eene regte linie af. Zijne opvoleers
gers breidden het rijk uit van het Westen tot aan Per:::.ii,
Perzië, ten
teIl Noorèen
den
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den cot
Mn Buc1tOl'i.ie
Bueflarije en Tibet, ten Oosten tot aan het Oostetot :!:ln
lijk fchier-eiland van Oost-IndiiJ,
Oost-I1ldië, zelfs tot over den Gaf/ges,
Gongel, en teil
Zuiden tot a:1I1 den OeMan;
Oceaan; (loch
doch bleven hier, inzonderheid in het
Zuidelijk gedeelte, nog verfcheidene
verfcheidenc landen O\·er,
over, die zich niet aan
hun gebied hadden willen onderwerpen. Het rijk befiond in het ei_
genlijk Hindostan, Bel1gate
Bengale en DeCf1!1,
DeCt1!I, en werd van 1556 - 1605
door AKBltR
AKUJ\R den Grooteli
Grootm :lanmerkelijk
aanmerkelijk uitgebreid, die :u:n
;H:n hetzelve
eene, over het geheel genomen, goede fiaatsinrig(ing
fiaatsinrigCing gaf; doch weIwcl~
ke aan de Nabobs,
Nabobs. SI/bans
SI/balts en Rajalzs
Rojolzs te veel magt in handen gaf.
De rijkdommen des lands
la:1ds W:\i'en
W:li"en onmetelijk: men vond er
cr goud, zilver
en allerlei edelgefiecncen,
dimllanten; VOOrts
edelgefieemen, inzonderheid diml1anten;
voorts rijst, zijde,
katoen, thee, fpecerijen, opium, en andere voortbrengfels in overvloed, zoodat de Etlro/J~iJrs,
EtlJ"opeiJrs, met name de Portugezen,
lIo/ltmr!ers,Enge!.
Porttlgezm, Hollanders,Engel.
[cltm,
[e/zm, Fral1fchen
FJ'al1fchen en DcenetZ
Dcenm denva:1rts
dcnva:1rtS eenen zeer flerken handel dreven.
Ondertusrchcn was het gevolg van dezen rijkdom, dat de ilIollgoOndertusîchen
il/ollgoteil weldra verwijfd werden, en, offel1oon
offclJoon zij een leger van
90°,000 m:m, de besten uit het Oosten, konden op de been brengen, in het midden der vorige eeuw, langzamerhand, tot hun
htlll~..
nen ondergn:lg
ondergfL;lg' neigden, waartoe
waanoe de veroveringszucht der buitenlanbuitenlan~
inzonderheid
LlIge/jè,':m, benevens de uitputting der fiaacsders, illzonderh
cid der Lllge!/C.'::!Il,
fiaats~
krachten, door aanhoudende! oorlogen en gedurige opfianden der
nadhouders veroorzaral:t,
veroorzar.l;t, I;rachtdadig
lI/arottm.
Radhouders
hachtdadig medewerkten.
medewerktej1. De lIJllrotten.
eene voorheen niet bekende natie, namen, omtrcnt
omtrent het midden der
17de
J7de eeuw, de beste provincien des rijks weg. De Perzifche veroveraar TIIAMJ\S
TIIAMAS [{ULI.CHAN
KULI-CHAN viel in 1739 in HiJ/dosfall;
fliJJdost(JIl; de naburige
Ckeiks
Cheiks veroverden het Westelijke, cle
de! Potalll!i1,
Poftmm. of .-1fgkt11le1J.
AfghtJfle;z, Ro.
Rokillas en D[c;'zotten
fiim/ostoIJ; terwijl
hij/os
Dfclzotten het Noordelijk gedeeite van fii;ulostl1l1;
de Engelfche de Oost Indifche l\laatrchappij
Bet/gale, BenIIras
Benaros,• BnBtIl\1amrchappij Bet/gate,
har en andere gedeelten aan zich onderwierp; zoodat den Groot-Mü.o
Groot-Mogol, op hct
De/lti, en een
het einde van 1785, niets dan de hoofdllad De/lri,
kleine omtrek lands van 2 mijlen overbleef, en hij zelf voor de
magt van zijnen eerfien vizier, of fiaatsdienaar, moest bukken. Eindelijk overvielen de Marotten den laatnen
SCHJ\CH A.
laatRen Groot-Mogol, SCHltCH
LUM;
LUM; dwongen hem, pm zijne geheele heerfchappij aan hun af te fiaan,
en namen bezit van Delhi, de hoofdplaats des Mongoo!fchcn
Mongoo!fdlcn rijks,
bet\veik zieh
I:mgcr dan twee en eene halve
fiaande gehouden.
zich l:mger
halvc eeuw had {laande
(PlERRE CUARLES
ClIARLE, LE)
fierrcnkundige,
lVIONNIER. (PlERRê.
LE) Een beroemd 11:errenkundige,
16cle jaar waarnemingen omtrent Saturnus
SottJrnus deed,
die reeds in zijn 16de
en, tocn
toen hij zo oud was, aan de Parïjfche
Parijfche abdemie ,·an
van weten.
wetenfchappen zijne Nouvelfc
hure de til
la Lll11e,
dcfcriPtion de {el
{es
Nouvelle ligt/re
Llllle, (1l'ee
m'ec la
IfJ drfcription
raches, overhandigde, waarop hij door dezelve tot haar medelid beloc!tes,
noemd werd. In 1735 vergezelde hij l\hUPERTUIS
lVL\ul'ERTUIS op zijne reis
llaar
mmr Lapland;
Loptand; nam dcn
den 125
25 van Hooim. 1748 met MACCLESFIELD
MACCLESFIë.LD in
Schotlal1d
Schot/ol1d de ringvormige zonsverduistering
zonsverduistcring waar,
waar. en mat aldaar het
eerst de middellijn der maan op de zonncfchijf
zonne[chijf zelve.
zeh'e. In J750 trok
tfok
11ij,
llij, op last van LODEWlJK
LODEWIJK XV, cellen meridiaan
mcridi:mn door het lustOot
lustflot
P?2
Ppz
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Bcllevue,
waarvoor hij zich fierrenkundige
flcrrcnkundige werktuigen aanfchafte.
aanfehafte. Le
Ecllevue, Wa.1rvoor
LE
lVIONNIER
MONNIER was de leermecster
leermeester van LALANDE, met wien hij echter ten
laatIIe in onmin leefde; doch fprak deze altijd van hem met vele
laatfle
achting. Voor het overige was hij driftig en eigenzinnig van aard,
hetwelk zoo ver ging.
ging, dat hij verfchddene
ver[cheidene belangrijke handfchriften,
zijnen dood gevonden heeft, in weerwil van de
die men eerst na zijncn
dringendlte
dringendlle aanzoeken, bij zijn leven niet alleen weigerde in het licht
te geven; m:lllr
m:k1r zelfs dreigde, om ze te verbranden. Hij was onwetenfchap, welke
vermoeid werkzaam, en leefde geheel voor zijne weten[chap,
aan hem belangrijke vorderingen te danken heeft. Hij was de eerfte,
eerfie,
die de verfcheidenheid
firaalbreking in den zomer en winter bever[cheidenheid van flraalbreking
paalde; de zonnetafels en de flerrenlijst
fierrenlijst verbeterde, en de neiging
der Ecliptica, benevens de poolshoogte van PariJs, vastfielde. Hij
voerde het Engelsen
Engelscn werktuig van GRAHAM in Frankri/k in, ter waarneming
ueming van den doorgang, en bewees de ongelijkheden van Satur.
nus, door de aantrekking van JUPITER veroorzaakt. Ook voor de
cle
flaande wetenzeevaart, en andere met de fierrenkunde
tlerrenkunde in verband fiaande
ontdekkingen
tdekkingen gedaan, en zeer belangrijke
fchappen, heeft hij nuttige on
werken gefchreven.
ge[chreven. Hij fiierf
merf in het jaar 1799.
lVIONNIKENDAM.
MONNIKENDAM. Eene fiad in Noord-Holland, de hoofdfiad
I 50 zielen. Het befiaan
bellaan der
van Waterland, beflaande
bellaande uit ruim :2,
2,150
inwoners is zeer gemengd, met uitzondering van den burgerftand,
burgerlland ,
welke grootendeels hetzelve vinden in [cheepstimmerwerven,
fcheepstimmerwerven, land.
bouw, en voornamelijk in een' haring affiag en bokkingdroogerijen.
no:; in deze fiad
tlad eene
cene zeepziederij en eene lijnbaan
lijnbaan.•
Ook heeft men nog
.Na
Na de laatfle
laatlle omwenteling, hebben zich eenige inwoners toegelegd
op de buitenlandfche
buitenland[che fcheepvaarc,
Ccheepvaart, zoo dat tegenwoordig jaarlijks uit
de haven, het lIfonnikerdaml1:ergat
lIfonnikerdammel'gat genoemd, na
ua genoeg :20
20 fchepen
Cchepen met
kaas en andere flukgoederen,
Ilukgoederen, tot grOOt
groot vertier en voordeel der ingezetenen, naar buitenlandsch verzonden worden. Des woensdags is er
eene vrij aanzienlijke kaasmarkt.
ftad bijna geheel af, waardoor vele
JSJ4 brandde de fiad
In 1499 en 1514
oude oorkonden zijn verloren geraakt, en in 1573 hadden deszelfs ingezetenen veel deel aan de luisterrijke overwinning ter zee, door de
Noord.Hollanders
Spanjaardm behaald, waarbij de graaf van
Noord·Hollanders op de Spanjaarden
Bossu werd gevangen genomen; terwijl op het fiadhuis,
tladhuis, de orde van
guIdenvlies,, welke die vlootvoogd droeg, bewaard wordt.
het guldenvlies
Ilad heeft in haar midden gehad en voortgebragt onderCcheideDeze flad
ne groote
.mannen, als onder anderen, C
grootemannen,
CORNELIS
ORNELIS DIRKZooN
DIRKZOON , admiraal
ndmiraal
van Noord-Hollond;
Noord-Holland; Mr.
\\Tr. JOHAN BUIjES,
BUI]ES, een der vermaardfle
vermaardfie en verfrandigfle raadsheeren in de 16de eeuw; RUDOLPHUS DE MONACHODofiandigfle
MO, een vnn
van de geleerdfte
geleerdfie mnnncn
mannen in het Hebreeuwseh,
Hebreeuwsch, Grieksch en
Latijn, en de vermaarde fiichter
/lichter van de maatrchappij,
maatfehappij, tot Nut van het
Algemeen, JAN NIEUWE,NHUIZEN,
NIEUWENHUIZEN, leeraar der Doopsgezinde gemeente,
wiens gedenk.teeken,
maatfchappij opgerigt, zich in de
gedenktecken , van wege die maatrchappij
kerk der Gereformeerde gemeente dezer fiad
tlad bevindt, die over het
geheel wel gebouwd is, en
cn een zeer goed fiadhuis
MO~
lladhuis heeft.
MO-
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MONOCHORDE. Een fpeeltuig met ê~ne fi13ar (wa3rvan het
ook zijnen naam ontleent) hetwelk van binnen hol , I ~ el lang en
)_ el breed is, en W3arop door middel van den cirkel en een en bewe:elijk~n kam de hoogte of laagte van den toon, lIaar gelang van de
af. en toenemende lengte, gevonden en gemeten bn worden. Deze
fnaar noemden de ouden de CrllloIJ. Men pleeg ook zulk eene 1110.
nochorde met 3 of 4 fnaren te befpannen , teu einde, naar eene
naauwkeurig afgemetene lengte van iedere fnaar, deu grondtoon met
deszelfs volle harmonie aan te geven; gelijk men ook dit fpr.eltuig
ter bevordering van eenen beteren klank van een' klankbodem, en van
klavieren COt het aanflaan ,voorziet. Het gebruik dezes fpeelmigs ,
waarvan de uitvinding aan PYTIIAGORAS wordt toegefchreven, bepaalt zich inzvoderheid tot het regelen der intervallen, welker affiand, of tusfchenru:mte, minder dan een' hal ven toon bedraagt; alhoewel de verdeeling der fnaren, door het verfc1Jl1iven van den bovengenoemden kam veroorzaakt, en de daaruit voortvloeijer:de beo
rekening, meer voor de opklaring van het verfiand dient., dan zij
wel,. door haren merkelijken affiand, van laagte en hoogte, voor het
gehoor voelbaar fchijnt. Voor het overige voert ook de zoogenoemde Trompette marine den naam van Monochorde.
MONOCHROMEN , Jl.-JonoÇhromatifohe beelden, zijn eenkleurige
fchilderfiukken. Zij zijn de oudfie en eenvoudigfie foon van fchi!deren, waarbij men zich in het eerst inzonderheid van de roode
kleur bediende. Zoo vinden wij nog Monochromen op de oudlte vazen,
die rood op eenen zwarten grond of omgekeerd zijn. Wanneer bij
deze beide kleuren nog andere, voornamelijk wit en groen, kwamen,
noemde men deze fchilderfiukken Po/ychromen , of veelkleurige.
MONODRAMA. (Zie: MELODRAMA.)
MONOGRAM, naamtrek , handteekening, naamcijffer, is in
den eigenlijken diplomatifchen zin eene figuur, waarin alle, of ook
flechts enkelde, letters van een of meerdere woorden, den naam,
titel enz. aanduidende, in onderfcheidene orde, worden uitgedrukt.
Men bediende er zich van op munten, vaandels , muren, tapijten,
zegels en oorkonden, waarvan het gebruik op munten het oudfie,
eu dat bij oorkonden van jongere dagteekening is. Het eerfie, tot
dus verre bekend, Monogram, in oorkonden, is van den Ostrogotifehen koning THEODORIK. (493 - 5 2 6); doch derzelver befiendig
gebruik werd door het voorbeeld van KAREL den Grooten, die er zich
fieeds van bediende, en er eene fchoouere g.edaante aan gaf, ingevoerd, en hield in het voormalig groote FrankriJk gedurende eenige
eeuwen fiand, tot dat het eindelijk in de I2de eeuw in onbruik ge.
raakte. Het langst duurde dit gebruik in Duitsch/and, waar het niet
voor 1495 op den rijksdag te Worms werd afgefchaft. De leer der
Monogrammeu, van deze foort is, voor de verklaring ~n beoordeeling
van gedenkfiukken en oorkonden der middel-eeuwen, van groot belang.
en maakt daarom ccn bijzonder gedeelte der Diplomatie uit. In later
Pp 3
tijlt
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MONRAD]A D'OHSSON.

djd
tijd beeft men het woord JJlol1ogrtJIn
ft/onogrfJm ook van alle en enkelde nanmnaamcijfers, trekken en andere teekens gebezigd, waarmede kunstenaars,
inzonderheid fchiIdcrs
plaatfilijdcrs, hunne fiukken kcnmerkten.
fchilders en plaatfilijders,
kenmerkten.
MONOPOLIE. Allcenhandel;
Alleenhandel; het regt of de bevoegdheid, door
iemand verleend, om den eenen of anderen handel, bij
den fiaat aan icmand
tlidluiting,
\li[Ouiting, en alleen te mogen drijven. Soortgelijke Monopolien
werden voorhecn,
voorheen, zoowel in handel-bedrijven als ten aanzien van
fabrijken, mcnigvuldiger
menigvuldiger dan tegCllwoordig
tegenwoordig verleend, en kunnen
f.'lbrijkcn,
llechts voor bepaalde tijden, of voor oltoos
nlloos werken. Het eerfie kan
men eenigermate verdeedigen
verdeedigcn , door dien eene Monopolie van ettelijJnen
ke jaren, tot het openen van eenen nieuwen, voorheen onbekenden,
a:1I1 te legJlandelweg, zeer heilzaam zijn kan, zoo als ook nieuw a.'ln
llandelweg,
gen fabrijken,
fooregelijke
fabrijk.en, of nieuwe belangrijke uitvindingen, door foortgelijke
Monopolien het gemakkelijkst kunnen aan den gang gebragt worden;
doch moet de regering van haren kant, in het verleencn
verleenen derzelve ,
de grootfie omzigtigheid in aeht
acht nemen. De laatstgenoemde Monopolien, of die voor alto08
altoos verleend worden, zijn ten hoogfie onregtvaardig, niet alleen omtrent andere handeldrijvenden of fabrijkeurs,
maar ook ten aanzien van alle overige fiaatsburgers, en zijn zeer
Jnaar
fchadelijk voor den nationalen rijkdom eens lands.
MONOTHEISlVIUS·
MONOTHEISMUS· Het geloof aan, en de vereering van eebet Polythcismus,
nen eenigen God, in tegenoverfielling van het
Polythcïsmus, of de
VeelgodenGom.
leer van het Veelgodendom.
MONOTONIE. Onder dit woord, uit het Grieksch ontleend,
verflaat
mondelijverfraat men eigenlijk de eenvormigheid van toon in den mondelij·
ken voordragt , of het gebrek in het regelen der fiern, welke naar
de verfcheidenheid der voorwerpen
voorwcrpen en aandoeningen verCchillend
verfchilIend zijn
moet. Dit gebrek vindt men bij bijzondere perfonen , zoowel als
bij geheele volken, en is gewoonlijk het gevolg van de onbuigzaamheid van het
bet werktuig der fpraak, of van mangel aan levendigheid
van gevoel. In eenen anderen, hiervan ontleend en,
cn, zin, verfiaat
fr::aije knnstcn
kunw;n en wetenfchnppen,
wetenfch~ppen, ee.
eemen door Monotonie, in de frnaije
ne zekere een vormigheid in de manier, welke zich in de behandeopenbaare; en ook in dezcn
ling der voorwerpen openbaart;
dezen zin heeft men zoo
wel geheele natien, als afzonderlijke kunstenaars en fchrijvers,
fchrij vers, van
Monotonie beCchuldigd.
befchuldigd.
MONRADJA D'OHSSON, te Kotifl(mtinopel
KOl1ftmztinopel geboren, trad reeds
den dienst van het ZweedCche
Zweedfche gezllmfchap
gezllmCchap bij de OttomflnOttomanvroeg in dea
nifche
Porie, en klom eindelijk, door zijne [alenten
talenten,, toe
tot de waardig.
waardign;fche PorIe,
heid van gevolmagtigd miniseer
minister en buitengewoon gezant op. Zijne
kennis van de Arabifche en Turkfche taal fielde hem in fiaat, om
uit de eerfie bronnen ce
te kunnen putten. Hij beO
befloot
oot eerst toe
tOt het
fchrijven eener geCchiedenis
gefchiedenis van SELBI II; doch veranderde eerlang
van plan, en bepaalde zich tot het vervaardigen van een algemeen
tafereel vnn
van het OttomanniCche
Ottornallnifche rijk, waartoe het hem, niet zonder
'alllluerkelijlte
(',11 teil
ten mmzien
mlnzien der
'allllnerkelijlte hilldernisfen,
hindernisCen, eindelijk
eindelijic gelukte, (..11
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zeden en gebruiken, het inwendige van het ferail, de moskeen eD
het huisfelijk leven der Turkell de zekerfie berigten bijeen te zamelen. Hij ging hierop in 1784 nr.31' PariJs, en Iiec in 1788 en 1789
de beide deelen van zijn Tabl:au générat de l'empirc Ottoman drukken. Dit werk beantwoordde volkomen aan de verwachting, en
kenmerkt zich door eene zeldzame cijpographifche pracht en fchoonbeid van platen, welke hij zelf belwstigde. Dij de omwenteling in
Frankrijk begaf D'OUSSON zich naar Konfiallfinopet, alwaar hij bij
SELlM UI, die een hoogfchatter der geleerdheid was, een zoo gunrug omhaal genout , dat die vorst last gaf, om hem, door eene ge,
willige mededeeling der hem lloodige bOl1wf1:ofièn, ter voortzetting
van zijnen arbeid, op aile mogel~jke wijze te onderfiellnen. Na
een hmgdurig verblijf in genoemde fiad keerde hij Ilaar PariJs tenlg,
waar hij vall zijn annzienlijk vermogen naauwelijks eellige fporen
meer vond; zelfs had men de magazijnen, w::ur hij de afdrukken
van zijn werk, benevens de platen, teekeningen enz. in bewaring
gelegd had, open gebroken ea geplunderd. n'OHssoN fiQorde zich
echter in geenen deele aan dit verlies, maar Olitwierp veeleer een nog
uitgebreider plan, hetgeen een gefchiedkundig tafereel van het geheele Oosten omvatte. De uitvoering van hetzelve hield hem nu
geheel en al bezig, eu reeds had hij, in 1804, 2 deelen van zijn Tahtealt historique de t'Oriellt
t'Oricllt in bet licht gegeven, toen eene vredebreuk met Zweden bem op nieuw voorfbking van zijnen arbeid deed
vrezen. Hij verzocht derhalve v~n de regering, om zich naar het land
te mogen begeven; en hier zette hij gedurende 3 jaar zijn werk
voort, ten einde het doel van eenen 45 jarigen arbeid te bereiken.
Het gevolg bier van was, dat hij een werk leverde, hetgeen, in 3 op
zich zelve fiaande afdeelingen, eene volledige bcfchrijving van het
Ottomannifche
Ottomannifcbe rijk bevat. Dezelve voeren de afzonderlijke titels:
Tableau historique de l'Orimt, behelzende eene gefchiedenis van alle
voIl.el1 onder Ottomannisch gebied; Table/Ju g11l4,'ol de t' empire OttOlllan, handelende over de wetgeving, godsdi~nst, zeden enz. en
eilldelijk r IJistoil'e de la J1fai!olt Ottomane, loopende van OSMAN I tot
17$8. Het geheel was bijna voltooid, toen D'OHSSON in 1807 merr.
MONRO. (ALEXANDER) Een der beroer.ldfrc ontleedkundigen., uit ecne
ccne oude Noord-Schotlandfche familie afkomfiig. Hij
werd in 1697 te Londen geboren; hoorde te Edinburg de ontleedkundige Jesfen van ClIEFELD; ging vervolgens naar Pa,.ijs, en in 1718 naar Lei/den.
Lei/den, alwaar hij onder den beroemden
BOERHAVE zijne fiudien voortzettede. Dij zijne terugkomst te Edinburg , werd hij eerst tot leeraar in de ontleedkunde bij het ge.
nootfchap van wOlldheelers, en vervolgens in 1721 tot Hoogleerur,
fcllOOI aldaar aangefield , en verhief door
in dat vak bij de Hooge feIlDol
zijnen bevattelijken voord ragt , zoowel als door zijne voortreffelijke
werken, de beoefening der ontleedkunde tot den grondOag van alle geneeskuudige
gcnceskuudige kcneis. V1I1J zijne, voor de fiuderende jeugd gep P4
fdtik.
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MONTENEGRUNEN.

fchikte, Osteologie, or Treatift
Tretltift of tne
the .IInatom]
.IInatomy of Ihe
the !Jpnls,
!JonIs , in
J726 uitgegeven, verfc!lenen, gedurende zijn leven,
Icvcn, acht uitgaven.
Hij werd opziener van hct
het nieuw opgerigt, openlijk hospicaal,
hospitaal, en
Ictterkundig genootfchap van gCllccsheeren.
geneesheeren, aan wel.
welfecretaris van een letterkundig
ks bekendmakingl'n (JJledicilJol
(JlledicilJol Es[ais al1d
alld Obfe",'atiollS.
Ob[e'"l'atiollS, b]
by 0a [ociel;
al
at Edil1burg 1732 enz. 6 vo/.), gelijk ook aan de Es[ays
Es[oys Phy{tcal
PhyficaJ
and literary, van een meer uitgcbrcid
uitgebreid genootfchap, waarran
waarl'aD hij tweede voorzitter was, een groot aandeel had. !\fONRo,
MONRO, die een bijzonder talent voor de beoefenende ontleed- en heelkunde bezat, deed,
na
JHI 40 jaar zijn Hoogleeraarambt te hebben waargenomen, in 1759
f 759
van hetzelve affiand ten behoeve van zijnen zoon ALEXANDER, en
hield federt
federc aIleen
alleen nog clinifche
c1inifche voorlezingen. Zijn laatlle
laatfie werk
inocu/a/ÎOl1 in Scot/and. Hij was
was een Account of the [ucces of inoculotion
belluurder
lid van vele in- en uirlandfche geleerde genoot(chappen
genootfchappen,t befiuurder
van de bank van Schotland, en vrederegter ; in de waarneming zijIler beroepsbezigheden teil uiterlle
l1er
ujterfl:e naauw gezet, en in alle zijne
bijzondere betrekkingen een voorbeeld voor anderen. Hij fiierf
fl:ierf in
1767, waarna zijn zoon, die naar hem zijnen naam droeg, zijne fchriften bijeen verzamelde, en te Edinburg in 1781
17S1 uitgaf.
MONS. (Zie: BERGEN.)
MONSEIGNEUR. Deze titel, zonder eenige bijvoeging, is die
van den Dauphin, of kroonprins van Frankriik.
Frankri.ik.
MONSIEUR. Zoo noemt men, wanneer er niets wordt bijgevoegd, den twecden
Fmnkrfik, of den oudtweeden koninklijken prins van Frankrijk,
llen, of eenigllen,
eenigfien, broeder des konings.
MONSTRANS. Bij de Roomsch-Katholijken het kastje van goud,
gefieencen omzet, waarin
zilver of ander metaal, ook wel met edele gefieemen
de gewijde hostie bewaard wordt.
MONTBLANC. Deze berg, de hoogfie van alle Europifche
bergen, ligt in Sllvoiie,
SIl"oi.ie, tcn
ten Zuidoosten van Cha1nouni,
Chotnouni, en verheft
zich 14,793 voet boven de oppervlakte der Middelland[che zee. Sedert 1760, toen SAUSSURE eenen prijs uitloofde voor den genen,
die eenen weg over den Montb/anc uitvond, nam men daartoe verfcheidene vergeeffche proeven, en het was eerst in 1786, dat
dit aan Dr. PACARD en JAQUES BOLMA gelukte. SAUSSURE beklom
in het volgende jaar in perfoon dezen berg, en deed verfcheidene
waarnemingen; terwijl hij naderhand I in weerwil der bijna onoverkobooglle top
melijke zwarigheden, door anderen gevolgd werd. De hoogfle
van den MonrManc is een fmalle rug, van omtrent 6 voet breed,
aan de Noordzijde fieil,
fl:eil, doch minder aan de Zuidzijd~, en wordt
in SaYoije,
Sayoi./e, Pas de Dromadaire genoemd.
MONTENEGRIJNEN. ZOO heeten de bewoners van den berg
Jlfonte-Negro, welke de grensfcheiding tusfchen Da/malie
Da/matie en A/banie
n;e uitmaakt; zich van dl1tivar;
A11I;"ar; langs de kust tot aan Bosnie
Bosnt'e uitnrekt, en in de taal des lands T[chernagora
flrekt,
r[chernagora genoemd wordt. De
Montenegrijnetl tellen tusfchen de 30 en 40,000
4°,000 gewapende manfchap.
man(chapo
peu;
pen;

MONTESQUIEU. (C.

DE

S. Baron tie
de la Bride
BrUe et de)
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pen; fpreken de Slavonifche taal, en belijden den Griekfchen godsdienst. Hun Patriarch finat
fiaat bij hen, en zelfs bij de
(1e Rusfifche
Rllsfifche
kerk, in groot aanzien. Voor het overige zijn zij zeer woest en
roofziek; brengen den Tut"Á'ell,
Turken, door hunne gcdmigc
gedmige invallen, vele
fchade toe, en zijn ook nooit, uit hoofde van de fierkte van hun land,
geheel bedwongen geworden. Ondenusfchen fiaan zij tegenwoordig deels onder Oosteurijkfche, deels onder Turkfche heerfchappij.
MONTESQUIEU. (CHARLES DE SECONDAT, Barol1
Baron de ia
la BI"Ue
BrUe
et de) werd in 1689 op het flot Brede bij Bourdeaux geboren.
Zijn wijsgeerige geest omwikkelde
ontwikkelde zich zeer vroeg, en reeds met
~ofie jaar verzamelde hij de bouwfioffen voor zijnen Esprit des
zijn Ilo!le
loix. Een oom, die voorzitter van het parlement van Bourdeaux
Bout'deaux
was, liet den jongeling zijn ambt en vermogen na. In 1721
17111 kwam
Leurts
hij het eerst openlijk als fchrijver te voorfchijn met zijne Lettres
perfannes, waaruit men zich reeds eenen uitmuntenden fchrijver mogt
moge
voorfpellen,
voorfpeIlen, en waarin hij het levendigste en waarachtig!le
waarachtigfie fchilderij
der Franfche zeden ophangt. Deze brieven baanden
baallden hem den weg
tot de Franfche akademie , offchoon deze daarin weinig gefpallrd
tOt
gefpa.'1rd
werd. Zijn oogmerk, om in zijn' Esprit des loix de zeden der
natien te fcherfen,
d.oor Duitschland,
fchetfen, bewoog hem tot eene reis door
Hongarije, Italië, Zwitfedand,
/lol/and en Engeland,
Enge/al/d, in welk laatstZWifJèdand, Hol/and
zjjne terugkomst in zijn
genoemde rijk hij twee jaar vertoefde. Na zijne
vaderland legde hij de laatfie hand aan zijn werk: Sur la caufe. de
111
1(1 décadence des ROWflins,
R011loins, waarin"
een mannelijke
/a grandeur el In
waarin. een
geest door!lraalt;
doorfiraalt ; doch die zich nog duidelijker vertoont in zijnen
Esprit des loix, die in 1748
verfcheen. Men kan dit
J 748 in het licht vcrfcheen.
laatfie werk het T1étboek
lIétboek Yan
van het ,"egt
,·egt der 'Jo/ken, en deszelfs fchrij.
ver den Wetgever van het menfchelijk
mel1fchelv"k geJlacht noemen, en men
ontwaart, dat het uit een vrij, het menscIldom
menschdom minnend hart gevloeid
is. Schoon niemand over de Natuur, de zeden en gebruiken, de
luchtsge!leldheid, den omvang, de magt en het eigendommelijk karakluchtsgefieldheid,
karak.
[er
ter der fiaten.
!laten. over de goede en kwade wetten, over de uitwerkfels van belooningen en !lraffen,
firaffen, over den godsdienst, de opvoeding
beeft n2geu:lcht,
M ONTESQUJEU
ONTESQUI.EU , man..
manen den handel zoo diep heeft
n2geollCht, als 1\1
bem echter niet aan gefirenge beoordeel
beoordeelaars
gelde het hem
aars ,waarvan hij
cenen derzelven , den abt BONNAIRE, met zijne Dtftnfe
eenen
Défenfe de t'r Esprit
des lo;x
loix beamwoordde. Het heimelijk verdriet over zoo vele tegenkànting, en nog meer de leefwijze, waartoe zijn !landpunt
fiandpunt hem
bem
verpligtte, ondermijnden van langzamerhand zijne gezondheid, en
voerden hem, door eene bijkomende borstziekte, eindelijk in J7SS:>
J755 ~
in den ouderdom van 66 jaar, ten grave. Zijn dood verwekte eene
algemeene
~eelneming; want hij werd niet alleen uithoofde van zijn
algerneene deelneming;
wegens zijne perfoonlijke hoedanigheden
genie vereerd, maar ook wegells
bemind. Alhoewel hij uit eigen aard zeer fpaarzaam was, wist hij
echter ook grootmoedig te handelen. Het weldadig bedrijf, dat hij
te hfarfeille
Morfeille aan eenen jongen fchipper
fchippcr uitoefende, wiens ~~r
Vid~r io
in
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de handen der zeerovers gevallen was, verarekt hiervan [en onwraak.
baren bewijze. Hij gaf hem niet alleen zijne beurs, maar wees hem
heimelijk eene goede fom aan, om zijnen ongelukkigen vader vrij te
koop en ; welk geval tot het tooneel!1:uk: Ie Bienfaif anonyme, heefe
aanleiding gegeven. Men heeft na zijnen dood te Londen, in 1759
in 3 quartijnen, eene verzameling zijner werken uitgegeven; doch
de beste uitgaven zjjn die, welke in J799 te Bazel in 8 deelen,
en in 1796 te PariJS in 5 deelen verfchenen zijn.
MONTE VIDEO. Eene bevestigde fiad in Zuid-Amerika, aan
de rivier la Plafa, in de provincie Buenos-Aires, welke een gedeelte van het Spaanfche onder-koningrijk Rio de la Plata uitmaakt.
Zij heeft cene citadel, eene voortreffelijke haven, en bevat 16,000
Inwoners, die in cenen levendigen handel, in de voortbrengfels des
lands, inzonderheid in talk, visch, koren, en runderhuiden , hun
herlaalÏ vinden, alzoo de menigvuldige fchepen, welke uit deze haven uitloopen, zich hier van leeftogt voorzien, en meestal runderhuiden ,dikwijls tot 20,000 auks, voor Europa mede nemen. In
llh6 namen de Portugeeze/Z deze plaats in bezit, en handhaafden zich
feden, offchoon met tegenkanting der Spaanfche regering, in hetzelve.
MONTFAUCON. (BERNARD DE) Een beroemd Fransch oudheidkundige, omtrent de helft der 17de eeuw te Languedoc geboren.
Hij wijdde zich in zijne jeugd aan den krijgsdienst; doch begaf zich
in r675, na den dood zijner ouders. in de orde der Benediktijnen
VaD Sf. lr/aur, in welke hij, zoo wel rus in geheel Europa, ,eerlang
door zijne talenten eenen roemrijken naam verwierf. Hij beoefende
met gelijken ijver de wijsbegeerte, godgeleerdheid, gewijde en ongewijde gefchiedenis, oude en nieuwe Ittterkunde, de doode en
levende talen. In 1698 deed hij eene geleerde reis 11aar Italië, om
de oudheden aldaar te bezigtigen, en de oude handfchriften te onderzoeken; doch hield zich het langst in Rome op. In '701, te Parijs' terug gekeerd, gaf hij aldaar. zijn Diarium ItrJ/icu1IJ in bet licht,
waarin hij eene naauwkeurige befchrijving van verfcheidene oude
gedenkilukken, en berigten van vële, tot dien tijd, onbekende Grieicfene en Latijnfche handfohriften levert. Hij hield zich, tot nan zijnen dood, met geleerden arbeid op, en er zijn weinige, die hem
in dit opzigt in vlijt evenaren. Van het getal zijner werken, in f(}o
Ilo aneen 44 bedragende , noemen wij Gechts de volgende: Analecta graeca, gemeenfchappelijk met PRUGET en LOPIN; Palae.ograpltia
€raectJ, een 11itmuntend werk; eeUe uitgave van JOH. CHRYSOSTO)WS
en den heiligen ANASTASIUS, en eindelijk r Antiquit4 expliqu4e et
F'tprrfentée en figures, Paris 1719. Dit werk, (Latijn en Fransch)
hetwelk met de aan hangfèls 15deelen in folio beGaat, en omtrel1t
1200 kopere platen bevat; waarop tllsfchen de 30 en 40,000 figuren
zijn afgebeeld, dra:tgt wel kenmerken van de overhaasting, waarmede Det verzameld is; doch behelst, nogtans, eene menigte van zaktn, die men elder. te vergeefs zoo zoeken, en wordt nog zeer
dik-
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dikwijls door de geleerden aangehaald. Men heeft
heefe cr een uittrekrel
uittrekCel van
in het HoogduiLsch
Hoogduitsch van SCllATZ en
cn SE~ILER. Net/r.
Neur. 1797, door ROTH in
1807 omgearbeid. l\1oNTFAUCON
MONTFAUCON heeft te vee! gcfchreven,
gefchreven, om altijd de
tlijlI te kunnen bijbehoorlijke zuiverheid en ficrlijkheid na:l zijnen !lij
Hij fiierf in de abtdij St. Gerli1f1ill
Gerli1flin des Prés
Prts te Parijs
Pari.fs in 1741.
zetten. IIij
MONTFOOR T. Eene kleine , vervallen fiad in de provincie
Utrecht, aan den kleinen ljsJel,
ljsJeI, mct
mer ruim 1800 inwoners. die gedeeltelijk van den landbouw, en gedeeltelijk van de lijnbancn
lijnbanen befiaan.
cn de bcrocmde
beroemde kunstDe vermaarde LA~IBERTUS HORTENSlUS , en
fchilder BLOKLAND zagen hier het eerfie
eer!1e daglicht.
MONTGOLFIER. (JACQUES ETIENNE) Beroemd door zijne
uitvinding van den luchtbol. Hij legde zich recds
reeds vroeg op de beoefening der werkruig-,
werktuig-, wis., namurnatllur- en fcheidkunde toe, en had
/fnt!ollay eene aanzienlijke papier-famet zijnen broeder J OZEPH te //l11':Ollay
brijk, welke zich eerlang door verfcheidene
verCcheiclene nieuwe inrigtingen, inzonderheid door de uitvinding van het ,'e/in-papier,
,'din-papier, ondetfcheidde.
De aanleidiilg tot het uitvinden van den luchtbol wordt aan
allO onderfcheidene toevallige omfiandigheden
omfiandighcden toegefchreven. Hi.i
Hij nam in 17S!!
I78z
eerfie proeve met eenen ballon van ~raauw
~r:1auw papier, welke hem
zijne eerfl:e
van langzamerhand tot de volkomene ontdekking van dat tuchtfèhip
hTchtrchip
voerde, hetwelk onder den naam
n:lam van lIfontgoifRre
lIfontgorfi~re bekend
bekc.'tId is. In
het volgende jaar verfchafte hem zijne proevc
proeve met den eerficn
eerfl:en grooten luchtbol den toegang tot de akademie dcr
der wetenfchappen; eene
2000 livres,
Iivres, en de orde van ST. MICHIEL. Zijn roem
jllarwedde van 2000
jnarwedde
verfpreidde zich door geheel Europa, toen hij in 1799 fiierf. Zijn
broeder JOZEPH,
JOlEPH, die hem in deze ontdekking behulpzaam was, was
insgelijks een goed werktuigkundige, en heeft zich mede door verfcheidene eigene uitvindingen veel roem verworven; onder anderen
door de waterfchroef (be/ier
(he/ier hydrau/ique),
hydraulique), door wclke
welke het water
60 voet wordt opgeligt. Men heeft van hem drie fchriften over
Ovel'
dén luthtbol en de luchtreizen. Hij onderfcheidèe zich door eene
dénluéhtbol
voorbeeldige menfchenliefde, door koelbloedigheid en ligchaalnsals door de uitmuntende hoedanigheden van zijnen
fierkte, zoo wel
wel:lls
geest, en fiierf in 1810
1810 te Ba/art/c.
Balaruc.
MONTMORENCI. (PHILIPS
,'an Hoorne, was uit
(PH/LIPS VAN) Groa!
Grnaf "tm
een zeer aanzienlijk Fransch gellacht
geflacht gefproten.
gerproten. Behalve het graaffchap lIoorne,
Hoorne, bezat hij in de Nederlandm
Neder/andm de heerlijkheden Weert,
AltelIa en anderen. Koning PHILIPS
~anvaar4
,dl/wa
PHILlPS 11 befchonk hem, bij het llanvaar.
den zijner regering, met de orde van het Gulden vlies; eene uitfie.
uitfl:ekeude eer, welke flechts
Ilechts aan een bepaald aantal lieden van het hoog.
kende
hoogfie aanzien verleend wer,l;
werJ; ook bevestigde deze vorst hem in
de waardigheid van admiraal der N ederlandfche zeernagt , welke hij
reeds vroeger bekleed had. In deze hoedanigheid voerde hij bevel
ovcr
90 fchepen, met welke PHILIPS
PHiLIPS in het jaar 1559
over de vloot van 90
uit de Nederlande1l
Nederlal1dell !Jaar
naar Spanje
Spallje vertrok. Na zijne terugkomst werd
[Joorne lid van den raad van fiare,
de graaf van lJoorne
fiateJ welke door PHIUP'
PHlUP'

ge-

604

M0 N
NT
VAN)
T MOR ENe I. (Pn. vAre)

gemagtigd was, om met de landvoogdesfe MAGARETHA "an
von PtZf'l1I/J
Parl1lQ
de gewigtigfie aangelegenheden des lands te behartigen. In deze
betrekking was het vooral, dat hij zich als een opregt beminnaar van
zijn vaderland onderfcheidde; maar ten laatfie,
laatt1:e, even als de graaf van
EGMOND en :zoo
zoo veel anderen, deze edele gezin(~heid met den dood
moest bekoopen. Gelijkheid, namelijk van gevoelens en gezindheden,
verbond hem met den prins van OrtZnje
Oranje en den reeds genoemden
;EGMOND, en maakte den eerfien,
eert1:en, door het werkzaam aandeel, dat hij
in derzelver vaderlandlievende bemoeijingeil nam, tot eenen van de
eerfie grondleggers der Nederlandfche
eerfi:e
NederIandfche vrijheid.
vrijheiLl. Hij fpande met hun
zamen, om den boozen GRANVELLE, die het op het verderf der
NederltZnders
Nederlanders fcheen toe te leggen, uit het bet1:uur
befiullr te verwijde.
ren, en onderteekende daartoe met hun eenen brief, in welken den
afwezendeil koning, met mannelijke rondborstigheid) en ernst, de
ware toefiand des lands werd blootgelegd; ook [chroomde
fchroomde hij niet,
de raadvergaderillgen niet verder bij te wonen, toen het aIU:woord
amwoord
PUILIPS geen [poeelig
fpoedig uitzigt op verbetering gaf. Nadat eindelijk
van PUILJPS
bet vertrek van GRANVELLE gevolgd was, nam ook HOORNE weder
zitting in den raad, en onderfcheidde zich door zijnen warmen ijver
in den dienst des konings. Met dat al bleef fieeds
t1:eeds de herfi:eIling
herfielling der
door inquifitie
inquifhie en bloedplakkaten vertredene regten des volks, en het
daarfiellen
gewetens) zijne voorname bedoeling, en
daart1:ellen van vrijheid des gewetens,
weigerde hij, met ORANJE en EGMOND, moedig zijne fiern.
fiem, toen van
de zijde des konings,
konings. op de fiipte handhaving der firenge, tegen de
ketters uitgevaardigde, plakkaten aangedrongen werd. Schoon hij het
beroemde "erbond
verbond der ede/eli,
ede/eli) dat ten dezen tijde (1565) geOoten
genoten
werd, uit wijze fiaatkunde,
t1:aatkunde, niet mede teek
teekende
ende , bleef hij echter
derzelverpogingen
derzelver pogingen met al zijne magt onderfi:eunen;
onderfieunen; zelfs verliet hij
andermaal het hof, ten blijke van zijne hevige misnoegdheid over
de onbuigzame gefirengheid
get1:rengheid des konings, zonder zich echter daar.
daardoor
doOJ; aan de zaak der vrijheid en des regts, aan de belangen des vaderlands, te onttrekken; wan;:
wani: hij hield nie.t op , met ORANJE en EGMOND en andere edelen, maatregelen te beramen tot herfiel der toenemende ellende des lands. De komst van den wreedea.
wreeden. ALVA, met
een aanzienlijk leger uit Spanje, fcheen
[cheen daarop alle goede pogingen te
verijdelen, en HOORNE verliet, met zoo vele anderen, het ongelukkige vaderland; doch vergat hetzelve niet, maar keerde terug, om ook
onder ALVA te beproeven, wat hij tot deszelfs behoud zou kunnen
(loen.
doen. Deze echter deed hem (ten zelfden dage als
aIs EGMOND),
lllet
met fchennis der goede trouw, met verachting van de regten der
gastvrijheid, met verkrachting daarenboven van de voorregten
der vliesorde , gevangen nemen , en daarna door den bloedraad
ter dood veroordeel en , als medepligtige des prinfen van ORANORAN.
JE, als fchuldig aan befcherming der verbonden edelen, aan verwaarloozing van den Roomfchen godsdienst en aan misdaad van gekwetfl:e majel1:eit.
majefieit. Het vonnis werd op den sden van Zomerm.
kwetl1:e
des
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des j=rs 1568 te Brusfel voltrokken: de graaf onderging hetzelve,
na EGMOND, met Christelijke gelatenheid, met onderwerping aan
den wil des hemels, in het volle gevoel van waardigheid en OIJfchuld, en met den wensch voor de welvaart zijner I:mdgenooten
op de lippen. Hij bereikte den ouderdom van omtrent 50 jaar, was
grooe van gelblte, van een fierk ligchaamsgefiel, en ijverig en werkzaam van aard in het weldoen, zonder om te zien. Geene wettige
kinderen liet hij achter: zijne weduwe was W,\LBURCH, geboren gravinne VIII Nieu/llenaer en lJfeurs.
MONTMORENCI, (FLORIS V,\N) Daron van Montigny, broeder des Graven van HOORNE, en, even als deze, ridder der orde van
het gulden Tlies. Hij werd door koning PHILIPS met het fiadhouderfchap van DOlJrni!c bekleed. Ter gelegenheid va 11 het misnoegen,
dat kort daarop tegen de hevige maatregelen van Pl-HLIPS en deszelfs
dienaar GUNVELLE uitbarfie, hield hij de zijde van den prins van
ÛR,\NJE, en bevorderde, met al zijn vermogen, de pogingen der tegen de Spaanfche overheerfching verbondene edelen; weigerende
daartoe, onder anderen, met ronde woorden, in zijn fiadhouderfcbap
de hand te leen en aan het uitoefenen der inql1ifitie en bloedplakkaten. Uit hoofde van deze zijne vaderlandlievende gezindheid en
kracht van ziel, verkoos men hem, ,benevens den mmkgraaf van BERGEN, in het jaar 1566, tot overbrt'nger a2n C:eil koning van een hier
ontworpen plan van matiging der hevige plakkaten; daarenboven
moest hij des konings wantrOl!\ven jegens de Nederlandfche edelen
zoeken uit den weg te ruimen, over eene hervorming van den raad
van fiate handelen, en PHILlPS zoeken tc bewegen, om ten regten
tijde eene reis naar de Nederlanden te ondernemen: voorwaar een
alIermoeijeIijkfie last in zoo hagchelijke omfiandigheden! Schoon een
onvoorzien toeval den markgraaf van BERGEN noodzaakte, om lVIONTIGNY alleen te laten vertrekken; fchoon deze, te Parijs gekomen,
vreesfelijke geruchten vernam, wegens het misnoegen des konings
over het bedrijf der edelen - hij verontfchuldigde zich niet, maar
reisde voort naar Spanje, om nimmer van daar terug te keeren. Aanvankelijk werd hij wel, met zijnen hem later gevolgden ambtgenoot,
aan het Spaanfche hof minzaam omvangen, waar men met Spaanfche geveinsdheid den wrok wist te verbergen, welken de opening
van hunnen last daar achterliet; maar de onderhandeling zelve liep
op niets uit, vermits er van de zijde des konings fieeds onbepaalde
antwoorden kwamen, en men er alleen op bedacht fcheen te zijn,
om de gezanten, onder allerlei voorwendfels , in Spanje op te bouden. Dit duurde tot dat de tijding van den dood der graven van
EGMOND en HOORNE in Spanje bekend werd: want toen werd MONTIGNY op eenen hoogen toren van den burg te Segovia in hechtenis
gebragt , en vernam aldaar het noodlot zijner broeders door eenen
vernuftig uitgedachten vond: zijne vrienden namelijk, zich in Pelgrims gewaad gefioken bebbende, hieven in den omtrek van den toren,

MONTPELL,IE
M O N T P E L L , I E R.
606
ren, onder den fchijn van geestelijke liederen tC zingen, een ge.
dicht rum, hetwelk een vcrhaal
verhaal van het BrusCclfchc jammer-tooncel
bevattede, en, in de DuitCche taal vervat, door de Spalljaarde/l niet
verfiaan wcrd. Men kan denkcn, hoe MONTIGNY te moede werd,
toen hij dus den Cmaad en de ra:îlpen, die zijn vadeïland en zijne
vrienden verduurden, toen hij den jamnie,lijken dood van zijnen oudfien broeder, dus onvoorziens, hoorde vermelden, en daarin als in
eenen Cpiegel llanCchol1wde, wat hem zeI ven te wachten fiond. Hij
was daarom van- n11 af aan, na dat zijn verzock, om zich in rcgtcn
te mogen vcrantwoordcn, afgefbgcn was, cr op bedacht, om uit
zijne gevangenis te ol1tvlugten. VerCchi1lende omllandigheden fchc.
nen dit ontwcrp to'~ bcgunstigen: de tijd tot de vlugt was recds bepaald, de paarden bef1:eld en alles gereed, toen onverwachts de ganfche aanOag ontdel:e
ontdel:t en dus ver;jdeld werd. Daarna werd de zaak
des heercn van MCtNTJGNY in den bloedraad bepleit, en des konings
bruid, ANNA Van Oostenrijk, voor wel!,c tot dat einde
cinde de moeder
cencn voetval
voctval deden,
dcdcn, beloofde, bij
en de gemalin van l\'IONTlGNY eenen
hare aankomst in Spanje voor den edclcn gevangenen te zullcn fpreken; maar dc kO:.ling, hiervan vooi'af door den hertog van ALvA
vewittigd, deed lVfoNTIGNY, eer de konin;;in hare belofte kon vervullen, n~_ar eerc: andere ;;evangenis overbrengen, en daar door vergif van het leven bcroovcn. Hij f1:icrf den 7den van Wijnm. 1570.
Volgens den gcfchiedfchrijvcr HOOFT, die de om!l:andigheden zijner
gevangcnCch~p
see
gevangenCch~p het hreedvoerigst beCch rij ft , wns hij een der wij
wijste
H. H. KLJ]N heeft
en bekwaamf1:(~ Nederland!"che edekn.
edekIl. De heer Il.
in 1821, door de verv:mdir:ing van een, met algemeene graagte ontvangen, Nedërlalld.,-c'z Tre;:;fpc!, tot de vereeuwiging van het bedrijf
en den doo::>d van
vaa l\10NTIGNY bijgedragen.
MONTPELLIER. El'nc aanzienlijke fiad in Frankrijk, voor.
heen de hoofdltad van lVeder-Languedoc, thans van het departement
Herautt. Zij ligt in eene aangename land!l:reek, tllsCchen de rivieren
Masfotl e·n Lez, op eene hoogte, welke aan alle kanten door een
bekoorlijk dal, van een uur breed, wordt ingef1oten; heeft eene ei.
udel, 2 I kerken, en 33,000 inwoners, waaronder vele Hervormden,
die hier eene
eenc afzonderlijke kerk hebben. De talrijke kerken verfchaffen der fiad van bniten een heerlijk aanzien, doch van binnen voldoet zij niet aan de verwachting. De voori1cden, die wel
zoo groot als de fiad zijn, zijn regelmatig gebouwd; doch de fiad
zelve is een doolhof vaa enge,
enge. kromme cn morGge l1raten
l1r:1ten , die
tendeele van ouderwet{i;he en ten deele van huizen, in eenen goeden fmaak gebouwd, voorzien zijn. De prachtige wandelplaats Perou, op den top van eenen heuvel, buiten eene van de 7 poorten,
eenen triumfboog vertoon
ende , gelegen, maaln het
hct Cchoon!te Gera:ld
vertoollende,
der fiad uit. Zij heeft onderrcheidene lanen, eene
ecne ruime waeerkom,
en prijkt met eenen tempel, van waar men de Pyrel1eiln in het Westen. de dlpen in het Oosten, de zee in het Zuiden, en de S;VC;.IICS
il1
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in tIet
het Noorden zier.
zicr. Ondcr
gebouwen der fhd
Onder de gebollwen
fiad munten Inzonder
inzonder..
heid uit de Pieters
Pietel's J,crk,
I.erk, de fchouwburg, dc
de concertzaal op Perou.,
en het gO:lycrnememshuis.
w:\tergo:!'/crnememshl1is. l\'ïcrk;~'aardig
lVIerk\~'aarclig is ook de beroemde water.
wate,· voorziet, en 3 mijlen lang
leiding, welke JI/ontpellier
Jlfontpellier van wate,'
Hooge fchoot,
is. Behalve de IIooge
fchool, in II 96 gcflicht,
gellicht, en in 1819 niet
minder dan 1200 frudenten
fiudenten tellende, heeft
hceft de fiad
frad drie faculteiten, de
de
geneeskundige, van ouds her beroemd, de wiskundige, en die voor
wetenCchappen. Bij de eerfre
eerfl:e behoort een ontleedkundig
de fraaije wetenfchappen.
theater, hetwelk !l000
2000 menCchen
menfchen bevarren
bermen kan,
krrn, benevens ecnen uit.
uitmuncenden kruidtuin.
kmidtuin. Onder de overige wetenfchappelijke inrigtinmuntenden
gen vindt men nog de openbare boekerij, 4!l,000
4!l,OOO boekdeelen bevattende, het mufellm
mufel1m en lyceum, benevens een genootfchap voor den
aanzicnlijk: men heeft er
landbouw. De fabrijken zijn er vrij aa!lzienlijk:
van flcncl,
flenel, katocnen.
kmoenen. en wollen dekens,
dckens, van wijnfreen
wijnfieen,, frerkwater,
fierkwater,
tot welke
likeuren, tabal,
tabal. ,lcder,
, leder, Sp:t:mschgroen
Spaanschgroen en reukwerken, tOt
laatfre
MotJtpel/ier, vele welriekende
laatfie de voortreffelijke dalen, rondom MotJtpe/lier,
tlad ettelijk e branderijen,
kmiden op leveren. Ook vindt men in de fiad
kruiden
en drijft men er eenen vrij flerkcn
llerken handel, voornamelijk in WijD
wijn en
zaden, welke door het in zee loopend kanaal Grave aanmcrkelijk
aanmerkelijk
bevorderd wordt.
MOORE. (Jom.)
Ecn Engelsch
cn fchriJver
(JOH:-') Een
Engelseh geneeshecr
geneesheer en
fehriJver , inin.
lVIOORE.
zondcrheid
20nderheid door zijne bclangrijke
belangrijke rcisbefchrijvinge:1
reisbefchrijvingen door Frankrijk,
Zwitfer/ond,
bcl:cnd. Ook heeft hij eenige
Zwitfer/alld, Duitsc!t!t1IJ(l
Duit5c!z!alld en Italië bcl:elld.
zeer goede romans geleverd,
gelcverd, onder anderen: ZELUCO,
Zauco, Various
Farious views
of hIJ/non
hllman tJature,
uaturc, 22 deelen; terwijl zijne Medica!
Medical Sctc/JI!S
SctclJt!s van zijne
kcnnis ge tuigen.
geneeskundige kennis
MOOREN. Zoo noemt men een zeer oud volk in Afrika, hetWestwa:lrts lig.
welk zijne voormalige woonplaats aan de het meest Westwaarts
gende Noordelijke kusten van dat werelddeel, benevens een !luk
fiuk
aan de At/an/ilche
At/an/ifche zee, nog tegenwoordig in bezit heeft. Hunne
eerfre onderdrukkers, de Romeinen, Docmden
eerf1e
noemden deze wijduitgefirekte
wijduitge!lrekte
landfrreek
landfireek Mouritante.
Mauritanie. Zij werden door de Vandalen
Fal1dalm bedwongen 9~
die weder voor de Grieken
Imltfren ook
Griekf!lt moesten wijken; doch welke laatfien
eerlang door de Arabieren of Saracenen verdreven
verdrevcn werden. Toeo
Toen
7I 1I Spanje veroverden, bevonden zieh
zich vele Mot).
de Arabieren in 71
Moo.
ren onder hLlll
hun leger, die intusrchen Mahomedaansch
Mahomedaanseh geworden wa.
waren, en tot de IIcle
llde eeuw onder hunne heerfchappij
heerrehappij leefden,
lecfden, wanwan.
Arabierm uit hunne oude bezittingen in Afrika verdreneer zij de Arabieren
ven, en hier het koningrijk Fez en Jlfarokko
Marokko fiichtren.
fiiehtren. In Spm/je
Spmlje
verjoegen zij bijna gelijktijdig de ArobierelI
Arabierm uit de meeste landen;
vereenigden zich eerlang zoo naauw met de overwonnenen, dat
doch vereenigdcn
bciden één volk rehenen uit te maken. Men noemde hen ft/oorm;
beiden
ftfoorm;
maar in de 13dc
13de eeuw werd hunne heerfchappij, door de overwin.
ningen
Christenen, tot het enkele koningrijk
ningcn der Christcnen,
koninl,rrijk Gronada
GratJtlda beperkt.
De JJ:Joo,.en
]Vloot'en waren in de daad een uitllluntend
uitmuntend volk. Overal,
Ovem] , waar
zij JH!t gebied vocrden,
voerden, bloeiden landbouw en nijverheid. Zij
be-
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beminden de kunsten en wetenCchappen; geen leenflelîel, dat in
het Christelijk Spanje zoo veel onheil$ berokkende, fioorde hun.
ne welvaart, en hunne verdraaJzaamheid en vredelievendheid omtrent de Christenen verdienen zoo veel te meer lof, duar de Spaanfche vorsten zich onophoudelijk toclegden, om hen uit te rocijen.
FER DINAND de Katholijlee ondernam het eerst dit der kerke weIbehagelijk werk; bediende zich van de inwendige onlusten in Granada;
veroverde in 1492, na eenen twcejarigen ongemeen dapperen tegenfiand, het rijk mct de hoofdltad van gelijkcn naam, en dwong de
overwonnenen, om zich te' laten doopen, of /laven te worden.
Zij kozen het eerfle, en verkregen federt den naam van Morislco's
of Maranen; doch bleven heimelijk <len MahomedaanCchen godsdienst getrouw. PHILIrs P be/loot in zijnen wreed en ijver voor
het Christendom tot hunnen geheelen ondergang. Zijne onderdruk ..
klngen en vervolgingen veroorzaakten eenen gewapenden opfland der
Morisko's ,na welks demping meer dan 100,000 derzelve verdreven
werden. PHILIPS III verjoeg hen eindelijk in 1609 en 1610 geheel
en al. Zij vloden over de zee naar hun vaderland; doch ook met
hen weken nijverheid en welvaart uit de woningen der overwÏl~
naa!s, die hunne bekwaamfle , arbeidzaamfli! en welvarendfle medeburgers verbannen hadden. De verdrijving der Morisleo' s uit
Spanje, dat èaardoor een milliocn zijner bewoners verloor, was de
voorname oorzaak van het inw:!ndig vcrval van dat rijk, waarvan de
gevolgen nog tc~enwoordig wordcn ondervonden.
MllRABlTEN. Een arzonderlijke Araairche fl:am, eene op zich
zelve fl:aande klasre der Nloorrche natie uitmakende. Zij zijn uitleggers der wetten. priesters, geneesheeren en kooplieden, en ver.
(laan alleen het lezen en fchrijven. De waardigheid van opperhoofd
is' erfelijk. en de oudf1:e in de familie is altijd zijn opvolger.
MllltA VIE. Een markgraafrchap en Duitfche provincie van den
()ostenrijkrchen flaat. grenzende (zonder het Oostenrijksch Silezië,
hetwelk geheel in dezelve is ingelijfd. en met haar eene provincie
uitmaakt) ten Noorden aan het PruisGsch ~ra.1fTchap Clatz en het
Oostenrijksch Sill'zië, ten Oosten aan fJongari/e, ten Zuiden aan
Neder-Oostend/Ic, en ten Westen aan Boheme. Volgens dezen Qmvang bevat Moravië 418 (maar met Silezië 504) v. m. Het worde
door een grOOt getal rivieren doorCneden, van welke alleen de Maren
gedeeltelijk voor fchepen bevaarbaar is. Tegen het Noorden, Oosten en Westen wordt het land door bcr;;en inge/loten, en ligt
alleen aan den kant van het Zuiden open. Ten Noorden aan de grenzen van Clatz ligt het Glatzer fneeuwgebergte, waarvan de hooglle
top, de Spieglitzer fneeuwberg, zich tot 4,380 voet verheft. Ten
Oosten van dit gebergte heeft men wederom andere bergketens, die
zich aan de [(arpaten /luiten, welke langs de Moravirche en Hongaarrche grenzen. tusCchen de rivieren Waag en Marcn, loopen.
Van het Noordelijk Cneeuwgebergce firekc zich weder een andere arm
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over het Westelijk gedeelte des lands, tusfchen Moravië en Boneme
lIit; zijnde de bergketens van het eerstgemelde landfchap deels voortzettingen van de Sudetm
Sudeteu en deels van de Karpaten. De hoogere berg.
berg_
het Noordelijk gedeelte.
gedeelte, van daar lIaar
naar het Zuidefireken vindt men in hct
lijke wordt de grond vJakker. Ook door het binnenlIe
binnenlle van 11'101"0]IIloro"ië
,'ië loopen bergketens, doch llechts van eene middelbare hoogte;
nogtans ontbreekt het er niet aan [choone
fchoone vlakten en dalen. Van
hier, dat de grond aanmerkelijk in vruchtbaarheid verfchilt, en in
de hoogere bergfireken
bergl1reken veel minder vruchtrijk is, dan in de lager
liggende gronden, inzonderheid in de zoogenoemde Honna (de woonplaats der Hanflaketl),
Hanlloketl). en in de aan Hongarije grenzende Zuidelijke
landfireken. De veeteelt wordt door de vette weilanden begunfiigd,
begun!ligd,
doch !laat
flaat met den landbouw op verre na niet gelijk. Gevogelte, in.
zonderheid ganzen, heeft men in menigte. De bijenteelt is niet gege.
noegzaam voor eigen behoefte, doch de visfcherij is voordeelig,
voordeeIig,
en op den korenbouw legt men zich fierk
ll:erle toe. Ook is de ooft.
ooften tuinbouw nog al van belang. Voor het overige kweekt mell
men
veel vlas, eeflige hennep, anijs, [affraan,
faffraan, meekrap, zoethout enz.
In ver[chillende
fierk op den wijnwijn.
verfchilIende oorden van MOrt1l'ië
Mortll'ië legt men zich !lerk
bouw toe, alhoewel de lucht!lreek
lucht!lrcek hiertoe niet zeer gunflig
gunfiig is; en
van hier, dat de Moravifchc wijnen ook niet
nict veel getrokken wor.
worden. Het delfiloffelijk
fleenkolen en a..
delfll:offelijk rijk levert ijzer, zwavel, fieenkolen
tuin op, waarvan het eerll:e
eerfie het bebngrijklte is. Onder de voornaam.
luin
fie
{Ic takken van nijverheid behooren de fabrijken van lakens, wollen.
wollen_
iloffen
vcr[chaffen aan 200,000 fpinners en
Haffen en linnens. De laacfle
laatlle vcrfchaffen
13,000 wevers werk; terwijl die van lakens en wollen fioffen meer
dan 100,000 menfchen
menfchcn en 10,000 weelgetouwen aan den gang hou.
den. Ook de katoenfabrijken
katol'nfabrijken zijn "an
vnn belang. De binnen. en bui.
tenlandfcllc
lJloral'ië is van veel gewigt. De belangrijk
tenlandfclle handel van
\'an lJlort1l'ië
belangrijk...
Il:e voonbrengfcls
voortbrengfc Is \'~n Natllllr
daaremegen
fie
Natuur en kUim
kUll~t worden uit-, en daarentegen
buitteil
ell ingevoerd; doch de
andere benoodigdhedcn des lands van hui
uitvoer g:mt
gaat den invoer in waarde te boven.
dcr inwoners
bo\'en. lIet
Het getal der
cn 23,000 ProteStanbedraagt 1,733.°00,
1,733.000, wa~ronder 29,000 Joden en
ten. Dc
De hoofdflad
hoofdll:ad van het geheele land is Brt/fm.
Brt/lm.
MOREA. Een bergachtig [chier-eiland,
fchier-eiland, dat het Zuidelijkst gedeelte van Gl'iekenlal1d uitmaakt, en voorheen Peloponnefus genoemd
werd. Het wordt door eene
ecne fmalie landtollg (den Corinthifchell
Corinthifchen
lsthmus) met
GriekenlolJd vcreenigd, en doorde
me t het eigenlijk Griekenlalld
door de golf van
Lepanto, de Griekfche
Griek/èhe zee en den Archipel beliJoeld.
beijJoeld. De lucht is
er warm, maar tamelijk gematigd, en de grond zeer vruchtbaar aan
koren, uitmuntende boomvruchten, wijn, olie, zijde, boomwol,
boomwol , galnoten enz. Het voornaamfie
voornaam!le artikel van uitvoer befiaat in de bekende
kleine rozijnen, krenten genoemd, welke jaarlijks op eenige
ecnige 100,000
centner gefchat
ge[chat wordt; doch wordt dezelve door anderen aanmerkecencner
lijk minder opgegeven. De bevolking des eilands
e;Iands wordt. behalve de
Moinottel1, die het Zuidelijk gedeelte bewonen, op 400,000 Grit:ALGEMEEN WOORDEND.
Q
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!ren. '5,000 Ttlrkrm
Tm'leeT] en 4000 Joden cpgegeven. Het is thans in twee
Sandfchaknrs,
Sandfchakars, in dat van Jllorea
ft/orea en .I.1Jistra
Mistra (het Z. O. deel) verdeeld.
MOREAU. In de gefchiedenis der [childcrkunst
fchildcrkunst onder den naam
van den .To1!{;C'a
.TOl!gCi! bekend, werd in 1741
I74I te Parijs geboren. Hij legde
'Zich e~rst onder LE L
LORRAIN
ORRAIN op d'e
die Imns(toe;
l{ul1S~; toe; ging met dezen,
fchoon hij fkchts
f1echt5 '7
J 7 jaar oud wns,
was, naar PetersbtIrg,
Petersbzlrg, als adjunctfehoon
hel1uurdcr
keerde. 2 jaar daarna,
befll1urder der kunst -akademie aldaar; doch keerde,
toen LE LORRAI:'J
LORRM~ gel10rven
gef10rven was,
wns, m~r Parijs terug,
temg, waar
wa~r hij, uit
boofGe
boofde van volfJagen
volfJngen gebr2k
g-ebr:!k aan eigen vermogen, de fchilderkunst
vaarwel zeide, en zich
st toelegde,
zlch op de voorde~ligcr grnveerkun
graveerkunst
bock met
hU eerlang
ecr!ang zoo beroemd werd, dat wanneer' eenig boek
waarin hij
platen
pInten zoude verfchijnen
verfchijncll , deze door MOP.EAU geteekend en gegravnn het'zelve
het'lelve een
eer. goed verveerd moesten worden, indien men zich van
Frnntier wilde beloven. Hij leverde de pi aten tot de volgende FranHO~!ERVS,
klns!1eke fchrijvers, ::Is:
::15: HOMER
us , TIIUCYDlDES,
TUUCYDIDES,
fche en oude klastleke
MARCUS AVRELIUS,
JUVENALIS, OVIDWS,
AURELIUS. VLRGILIUS, JUVENALlS,
OVIDJUS, CORNEILLE,
RACIl\'E, LAForWMNE,
ltACI!'lE.,
LAFOI'\TAlNE, REGNARD, CREBILLON, ROUSSEAU , l\'IoNMONTI':S~UlEU, lVIAIUIOl'\TEL,
RAYNAL,
TES"QUIEU,
lVIAR~IOl'\TEL.
RAYNAL, l\1ABLY,
MABLY. llAR'rHELnIY,
BAR'rHELE~lY. ST.
PIERRE, VOLT.\IRE,
VOLT,\IRE, en MOLIERE; voor ieder der beide battlen 2
verfchillende
/tellen, die te zamen uit meer dan 100 fluks
ver[chillende !tellen,
f1uks beltaan
beftaan :
GEUERT, 80 tot het Nieuwe
voorts 60 platen tot de fchriften van GELLERT,
gefchiedcnis. In 1770 werd
Testament, en 160 tot de Franfche gefchied(!nis.
bern het vervaardigen van alle tot de openbare feesten, alsmede van
üie
die 1en
ten hove, noodige
Iloodige teekeningen opgedragen, welk werk hij begon met de huwelijks plegtigheden
plegtighcdcl1 van
V~l1 den D~uphil1
D~uphin en de verdere
waarna hij in 17ïS
In5 zijne geleve,de
geleve!'Cle teekeningen,
koninklijke prinfen, ,narna
door l)em
bern zelven in het koper gebrngr,
gebr~gt, op het
her kroningsfeest van
'LODEWJJK XVI, in het
-LODEWJJK
her licht gaf, en hierop tot lid der fchilders
Cchilders abdeakademie aangenomen, en tevens tot koninklijk kabinets-teekenr.ar
kabiners-teekeIlr.ar werd aangel1eld.
laatfl:e herrel:king
berrel:king vervaargefield. Behalve hetgeen hij in deze zijne laatne
digd heeft, beloopt het getal zijner, voor de gr::vcerna::Jd,
gr::veerna~.Id, geleverde
teehningen
teel~eningen bijna 2400. In 1734
17S4 ondernam l\loREAu
1\1 OREAU eene
ecne reis Ilrtnr
nnnr
Italii, en alles, wat hij federt leverde, is vrijer, edeler ell
en minder
gedwongen. Hij leverde nog in 1810, voor de ten toonl1elling,
roonfieIling,
r~ekeningeT1, op ieder van welke zich 300 figmen
ligmen bevonden,
twee t'!ekeningen,
en fiierf te Parijs
]>ariJs in 1814.
MOREAU. (JEAN
(JEAN VICTOR) Een der bero~mdr~
bero~mdf1e- Fn:-,fclle
Fr~:-,fcl1e veld\'Cldbeeren in den jongften
heeren
jongf1en Franfchen oorlog. Hij weid
weId uit burgeriijke
burgerlijke
ouders,
Fill;st('rre, in 1761 geboren,
ouders. te lIfo1'/aix
lIfo1'laix in het departement Fillistcrrc,
gehoren ,
en beoefende, voor de omwenteling, te Rel1flCS
RCl1flCS de regtsgeleerdheid.
regtsgcleerdheid.
In de gefchillen der parlementen
pnrlemenren met het hof koos hij de zijde der
eer!1en;
om wemeling zich meer en meer verfpreidende,
eerllen; doch de omwenteling
beO oot hij, om de militaire loopbaan, die hij reeds WilS
WitS ingetreden, te vervolgen. Hij onderfcheidde zich bij het Noordelijk leger;
dekte de belegering van Tperen ; nam de vesting Sluis ,-"eg,
weg, en verwierf uaderhand zo 0 geheel het vertrouwen der regering, dat hem
hel11
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in 1796 het opperbevel over het Rij"- en Moezel-leger, in de plaats
van I>ICHEGRU, werd opgedragen. Hij beantwoordde ten volle aan
qe verwachting, welke FronkriJk van hem had; trok in den nacht
van den 24 van Zomerm. 1796, bij Stl"lla!sburg, over den RiJn,
drong door Zwaben tot BeiJeren door, en hield, toen het krijgsge.
luk zich llaar de zijde der Oostem'iJkers keerde, cenen zoo meester..
lijken terugtogt, datjzlJn leger met een, in evenredigheid; zeer ge.
ring verlies, gelukkig de grenzen van Fro11krijk bereikte. Men
moet zUn fchrander beleid zoo veel te meer bewonderen, vermits
hem hierbij de ondervindiilg niet te hulp kwam, en men hem gee-nen, onder de wapènen ~ grijs geworden krijgsheld noemen konde,
dien hij zich ten voorbeelde konde fiellen. De krijgstucht, die hij
onder zijne troepen hield, en zijn menschlievend gedrag omtrl!nt de
overwollnenen, verfchaften hem, behalve den roem eens grooten
veldheers , tevens den lof eens regtfchapen mallS. De oorlog was,
volgens zUne eigene betuiging, alleen op het flagveld een geefel. Hij
\P'~rachtte alle pogingen, om zich te verrijken; verwijderde alle roofzieke veldneeren van zich, en firafte bedriegelijke ambtenaren naar
het fuengfte krijgsregt. Bij dit alles genoot hij vele achting bij de
overwonnenen, en zelfs de keizer FRANS drukte hem in 1314, te
Proflg, de hand, omdat hij zijne Duitrche en Italiaanfche volken zoo
menschlievend behandelde. Zijne foldaten noemden hem hunnen vader cn redder, en hij deelde met hun gebrek en behoefte.
Na de g~beurt~nis(en v:1l1 den 4den van Slagtm. 1797, omtrcnt
welke hij zich van alle openlijkc goedkeuring, zoowel voor zich
zelven , als bij zijn leger, onthouden had, geraaktc hij in verdenking
en keerde naar PariJs terug, om zijn gedrag te regtvaardigen , zoo
als dan ook, doch met verlies van het opperbevel, door hem gcfchiedde. In het volgende jaar werd hij bij het Italiaanrche leger in
eenen Ininderen rang geplaatst, en deed, uit zuivere liefde voor ziin
vaderland, zijnen pligt ; doch werd terug geroepcn. In Porijs w"edergekeerd zijnde, d.oegen mannen "an aanzien hem de eerfie posten in den fiaat op. Bij weigerde dezelven, en onderficnnde het
plan, hetwclk BuoNAPAr,TE den 18 Brmnaire uitvoerde. De gcest
der confulairc regering mishaagde hem echter cerlang. Hij verkreeg
het bevel ovcr het Rijn-I('gN'; voerde hetzelve met roem tot aan
de Lcch; noodzaalite den Oostenrijkrchen opperbevelhebber KaAl],
om zijne ficrke fiandplaats bij Vlm te verlaten; ging over den Donati,; drong tot Regmsburg door; bezette 1I1:!lJchen en Feldki,ûz,
en dwong den vijand toc eenen wapenftilfiand, na welks uiteinde hij
ovcr de /nl1 trok, en tot 10 mijlen van fFeenen doordrong. Na den
hierop gevolgden vrede van LlI1/e1'ille omtrok hij zich aan alle openbarc ambtsbezighedcn, en leefde in fiille afzondering met zijn huisgezin, op zijn landgoed G,'osbois, bij Parijs. Dall in 1804, werd
liij met PICHEGRU, DAVID, GEORGES en andercn, tcr oorzake valt
ingcbragtc befchuldigingen van hoogverraad, gevat, en voor een afQ q .2
ZOI1Q
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zonderlijk geregtshof gevoerd, hetwelk bern voor onîchuldig ver
klaarde; doch, in weerwil hiervan, om fiaatkundige redenen, hem
tot eelle tweejarige gevangenis veroordeelde, welke echter naderhand,
uit gelijke oorzaken, in ballingfchap veranderd werd.
MOREAU werd nu onder bedekking Ilaar Cadix gebragt , alwaar hij
zich naar Noord-dmerik(J infcheepte. Hier leefde hij, op een door
hem, te il1orisl'ille aan de Delaware, gekocht <landgoed vaD 180s
tot 18 13 in fiille eenzaamheid. wanneer hij, bij den toenmalige"
fiaat van zaken, het beOuir nam, om als een vrij wereldburger, zonder rang of
of jaarwedde. de regtvaardige zaak van Europa, en daardoor ook die van zijn onderdrukt vaderland, te dienen. Hij ging
hierop naar Zweden, en vervolgens over Berli.in naar Praag, waar hij
den 17 van Oogstmaand 18 l3 aankw~m, en den volgenden dag een
bezoek van keizer ALEXhNDER ontving. Hij wijdde federt dien
vorst zijn leven, zonder echter in deszelfs dienst te treden; doch droeg
het krijgsgewaad van eenen generaal-adjudant des keizers. Hij ver.
zeIde den keizer te paard op deszelfs marsch tegen Dresden; doch het
leger der v.crbonden mogenheden hier moetende wijken, ijlde hij van
de uiterfie punten van het Oagveld naar keizer ALUhNDER terug,
en werd, terwijl hij IDet dezen fprak, door eenen kanons -kogel ge.
troffen, welke zijne beide beenen verbrijzelde. Hij onderging der·
zelver afzeccingmet bedaard. en ièandvastigheid; werd over het ge·
bergte gebragt ; bleef tot het laacfle zijns levens voor de algemeene
zMk werkzaam. en flierf den 2den van Herfstm. 18 13. te Laun in
Bohemen, nan zijne wonden. Hij werd den I 2 van Wijnm. daaraanvolgende te Petersburg plegtig begraven; doch werden zijne afgezette beenen onder he. gedenkteeken gelegd, hetwelk door den
gouverneur generaal van Sakft, den prins !tEPNIN, op de hoogte
van Dresdm, waar hij gevallen was, den 14- van Slagtm. J8J4,
werd opgerigt. MOREhU vereenigde als mensch, burger en 'Veld.
heer de eenvoudige grootheid van de eerfle mannen der oudheid in
zich, gepaard met eelle nieuwere, betere befchaving, en de bevallig.
heid van het Franfche karakter. Zijn leven flonkert als eene fier van
de eerfle grootte in den nacht der Franfche omwenteling, en het
was zijn ongeluk, dat de eerfle confnl dezen fchiuerenden glans niet
konde velen. Hij fireed nooit als foldaat, maar altijd als een burger,
die het oog fleeds op zijn vaderland gerigt hield, en handelde in alle
omllandigheden als een vrij, .befcheiden en deugdzaam man. Het
lot wilde niet. dat MOREhU, ook als fiaatsman, zijnen geest en zijn
karakter ontwikkelde; want hij viel, toen er zich voor hem eene
nieuwe loopbaan opende. om namelijk de redder van Frankrijk en
de herl1:eIler der vrijheid te worden. Men vindt van hem een uitvoerig berige in }OCHMUS
}OCHMVS Ge/dichte des GenerIlIs MORI!.Au, Eer/in
1814, en in BEAUCHAMPS f'je politique, militaire et privIe ·dM Glnl.
,.al MOREAu • in hetzelfde jaar te PariJs uitgegeven; eerwijl zjjn
welgelijkend beeldtenis voor de Eloge funlbrede MoretlU, te Petershurg in r813 uitgekomen, gevonden wordt.
MO-
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MORELLI (DOM JACOBO), befiuurder van de beroemde boekeriJ van ST. MARCUS tè rcnclië,
rene/ië, was een der geleerdfie kenners van
oude handfchrifcen
handfchriften onzer eeuw. Hij werd in 1747 in het Venetiaan.
eelle gefchiedkundige verhandeling
fche geboren, en gaf in 17ï4 eene
over gemelde boekerij,
boekeriJ, en !2
2 jaar later eene befchrijving der Latijnfche en Icaliaanfche h:mdfchriften van de niet minder beroemde van
Nan;
Nani in het licht, de laatfie
laatlle onder den titel van: Codices lJlanufcriplJlrJnufcripti Ia.tini, en [ Codici
Codie; manoscrilti volgari della libreria Naniana,
in
jn 2 deelen in 4°, welk werk naderhand door MINGARELLI en AsSEMANI is vervolgd geworden. M ORELLI leverde daarentegen eene
~Ieerde
~leerde boekenlijst van de kostbare en rijke boekerij van PINELLJ,
PINELLI,
onder den titel van: Bihliollteca
Bihlio/lteca MAPHAl!.l
MAPHAI!.I PINELLI reneli, 6 deelen in
80
ontdek ..
8 0 met platen, Yemtië 1787. In 1801 kreeg hij, door de oilldek.
king, van een handfchrift, uit de 16de eeuW' aanleiding tot het doen van
king.
belangrijke nafporingen
nafporillgen in het gebied der kunsten, welke hij te
Basfano uitgaf, onder den titel van: NOlizin d' Dpere di difegno nel-

laprima mela
lI!ime/a del Secolo XP[, esislenft
esis/enfl in Padova, Cremona, iJ!imllo
un anonimo di 'Iud
/Dno &. Scrilla
Scril/a da Uit
que! tempo, puhhlicata ed iIIuskala
ka/a da J. MORELLI. Hierop verfcbeen 2 jaar later, mede aldaar,
Péllcliarum 1I1allu[cripta
zijne
z;ijne Bibliollteca
Bihliol!teca Divi Marci r(!fJeliarum
lJlal1ufcrip/a graeca el
latina in 2 deelen in 80 , welk werk zich door eene veel omvattende geleerdheid kenmerkt. Wij zouden te uitvoerig worden, wan~
neer wij de overige zeer talrij ke fchriftcn
fchriften van MORELLI wilden opgeven: er bevinden zich onder dezelve verfcheiden0verfcheidenc- tO{
tot daartoe
nog ongedrukte fragmentell
fragmel1tell van oude fchrijvers, met llame van DJO
DIO
~ASSlUS.
~ASSfUS.

MORGEN. Eene land- of akkermanc-,
akkermant-, welke in onderfcheidene
landen zeer verfchilt. Zoo rekent men een Berlijnsch Morgen lands
op 400
400 Rijnlandfche roeden, een Zwitfersch op 48,960 vierk. voeten;
In Sa!cfe op 150 vierkante roeden, en in Ht/l1over
Htl/l0Ver op 420; doch
bij
bU ons bedraagt een morgen lands 600 Rijnlandfche roeden oude, of
8S roeden, 15 el, 66 palmen, 38 duim nieuwe maat.
MORGENROOD. Dit heerlijk verfchij nfel aan den Oostelijken hemel, kort voor den opgang der zon, is van gelijken aard,
als,
als· dat van het Avondrood, hetwelk zich kort na den ondergang der.
zelve aan den Westelijken vertoont. Dat de zonnefirnlen
zonnellrnlen en dampen
of wolken tot beide verfchijnfels lloodlg
allen twijfel.
noodlg zijn, is buiten :tIlen
Ondertusfchen zijn Morgen- en Avondrood niet altijd even [dwon
fdwon :~
fom tijds befpeurt men bij een
en volkomen helderen hemel f1echts
fomtijds
eenen
f1eclJts een
flaau"N rood, en bij eenen zeer ligt bewolkten volfirekt
volfirekc niets. Het
mangelt ons dus nog aan eene alles beHedigende
be~·redigende opheldering' dezer
beide verfchijnfels; doch het is waarfchijnlijk, dat van he~ zonlicht,
wanneer het van den horizon af, en dus door eene groote {lreek
fireek van
lucht loopt, het eerst deblaauwe, vervolgens de gele, en eindelijk de
roode firalen zich verliezen; en van hier, dat de zon, hoog alm den
hemel !taande, ziclt wit, in lagere landfireken geelachtig, en II1n
Qq3
het
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het uiter!l:e
Mn dampen
uiterUe van den gezigteinder roodachtig vertoont, en lIan
cn wol!cen
medcdeelt. Een hoogrood, of vurig
en
wol~en eene gelijke kleur mededeelt.
Morgenrood wordt gewoonlijk voor den voorbode van eenen fom.
beren, regenuchtigen,
regenachtigell, en een zeer glansrijk Avondrood als een ken·
ken.
teeken van eenen daarop volgendeil
éeeken
volgendeiJ helderen dag, meestal niet zon.
der grond, gdlOuden,
gehouden, en dat wel,
we], ollld:lt
Olllt!:1C het l\Tort;enrood
l\'Ioq;enrood eene mas.
fa van wolken aankondigd, die voor den aanbrekenden dag van het
Oosten nanr het Westen, boven den horizon optrckc; terwijl het
avondrood,
nvondrood, dU'lrentegen,
da'lrenregen, zich van dcn
den gezigtcilldcr
gezigtcindcr verwijderende
\Vulken aanduidt.
wolken
MORGENSTER. (DE) Zoo Ilo;:!mt
noemt men VENUS, als zij de
zon voorafgaat, dat
dar is voor haren opgang gezicn
gezien wordt. Zij wördt
wordt
de Ayond!l:er
Avond!l:er genoemd, wanneer zij zich, na den ondergang
der zon, iu het 'Vesten
\Vesten vertoont,
verroont, en deze !l:er
fier veel grooter, dan 's
morgens, fchijm, wanneer :ûj
zU den l1aam
naalU van Lucifer draagt.
MORLACIIEN. Eene natie, welke in Dalillatie
DOl!llotie woont, eo
en
verblijf houdt in de aangename dalen van Chotar,
Chator, aan de zee,
haar verblUf
langs de rivieren Thcrall,
Tlteran, Ct'ttina
Ccuilla en Naren/a,
NaretJtn. en ttJsfehen
tusfehen d~
de gebergten van het l11iddel-Da!matie.
Biidde!-Dal;Jwtic. Die genen, welke in de dalen van
vlakr'~n wonen, zijn bUna
bijna allen blond,
Cholnr en eenige andere vlakten
Cito/ar
he!>ben blaauwe (locien,
oosen, eenen wijden mond , eenen platten neus, en
zijn grootend~els
groo~end~els aangemam
aallgen~all1 en beleefd in hunnen omgang; anderen
daarentegen, die in de llreken
Hreken van Dum"e
DUflre en J7ergarac
JTergarac hun ver.
blijf houden,
houden. hebben bruine haren en langwerpige aangezigten,
zijn olij fkleurig en
en· welgemaakt; maar onbuigzaam,
ollbttigzaam, tro
trotseh,
tsch, Hout.
en roofziek van karakter. Zij zijn gezworen
gezworen. vijanden van de Tt/r.
Trlr_
km,
km. fpreken de Slavonifche
SJavonifche taal, eu belijden meestal den Griekfchen
godsdienst.
MORPHEUS, was volgens de godenleer der Grieken en Romeinen, een bode van den god des naaps, en woonde bij denzelven in
Cimmerië,
Cim1l1erië, in een fiil, fchemerend, en nooit door de zonneflraleo
zonneflralen
verlicht hol. Hij was de voor!l:ander
droom en , die
voorflander en de god der droomen.
den god des flaaps in grootcn getale omringden, en werd door de.
de~en dikwijls tOt
"en
tot de fiervelingen, inzonderheid .,tOt
'tot de aanzienlijken
goden,. hun
hUil lot iu
in d~lt
dllil
derzelve , gezonden, om hun, op bevel der goden,
droom bekend te maken.
MORUS, (S!.i\lVE!.
(S!.i\IVEL FRIEDERICII
FRJEDERJCII NATllANML) .geboren in 1736'1
1736 f
3o!l:en van Sla:;nn.,
'Oppl!rlausfJitz, was
den 3o!len
Sla;tm., te LaubeJl,
LaUDm, in den
den'OpperlauS1Jitz,
eerst Hoogleeraar te Lelpzig in de wijsbegeerte, daarna in de Griek ..
fche en Larijnfche taal,
taal. en eindelijk in de godgeleerdheid. In alle
deze vakken werkte hij met ijver, en leeruarde
leeraarde met vrucht. De
fchrifren der ouden kende hij door en door; inzonderheid
jnzonderheid vonden de
{chriften
fchriften van IsoKRATEs
ISOKRATES , XENOPHON.
XENOPHON, EURIPlDES
EURll'lDES en JULlVS
JULlUS CAESAR
aan hem eenen
eencn verflandigen
verfiandigen lez~r,
lcz~r. en, toen hij nog Magister was,
was.
bij, zijne openbare voorlezingen, cenen
bij.
eellen oordeelklludigen
oordeclkuudigen uitlegger.
EUltSTl, zijn leermeester en vriend,
EUltSTI,
vriend. had hem hierin den weg gc~
ge..
wcVlC-
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Ch.t,
Cilf'

wezen. dien hij ook volgde. Mct
Met den tijd legde hij zich voorna.
voorna~
verklaren der fchriftcn van het Nieuwe
Testa.
melijk toe op het verklarcn
Nieuwc Tcstt.
me!J t, en Iloeg toen eenen anderen
me!]
andcrcn weg
wcg in, dan ERl\ESTl
ERi'iE,STI bewanqeld
had, namelijk, dat hij niet,
nict, gelijk dez:::, bij de verklari:Jg
verklari,Jg deszei.
deszelven
ven,, Ilcchts het belan:.;rijkfte,
belanGrijkfl:e, in eene
eelJC hoogstmogelijke
hoogstl1logelijkc kortheid,
konheid,
ophelderde, maar ook zorgyuldig
zorgvuldig iedere plaats toelichtte, zoodat
hij van enkelde woorden, die meer dan ét:ne
ééne beteckcnis
beteekenis hadden,
de gewigtigfte
gewigtigfle bijbra;;t,
bijbrngt, en volGens gezonde
gczo!lde uitlegkundige rege.rege-.
len
warc zin: welen
ware
wezen moest; dut
dot hij ver·
Jen aantoonde, welke de
volgens ook zocht te bewijzen, hoc,
hoe, en waarom die zulks wezeu
moest, met oogmerk,
oogmcrk, om zijne onderwijzelingen
onderwijzc:ingen niet tot blinde
blindc na ..
volgers, maar tot zelfdenkende mannen, te
te vormen. Dit vorderde
van hem infpanning van geest, zorgvuldig
zorgvllldi s onderzoek,
ondcrzoek, en ern11ig
ernflig na·
nadcnken;, maar juist daardoor heeft hij zich, in dit vak, allezins beo
denken;,
roemd gemaakt; zoodat
ocrdeclk.undigc leerzoodar uit zijne
zijnc fchooJ
fchool vele ocrdec.l!<.undigc
voortgckomen, dic
die het
hct Christendom tot fiera:l(!
ûera:l(,! en tot we·
wcaars zijn voortgekomen,
zen lij k voordeel {hekken.
ftrekken. In het janr
jaar I iS 1I , in de plaarsdes
plaats des voor
voor"..
tr,effdijken ERNESTI,
ERNE.STI, als Iloogleeraar
opgetre..
Ilooglceraar in de godgeleerdheid, opgetre.
tr,eifdijken
den zijnde, hield MORUS zich nu allecn
alleen met d~ze wetcnfcll:lp
wetenfcllap bezig,
en bcvestigde,
bevestigde, door zijn vcorbeeld, hetgeen de ervaring rocds
roeds zoo
dikwerf gel~erd ha;l;
ha:l; dat, namclijk,
namelijk, hij dlecn
nlIeen een echt godgeleerde
zijn kan, die in de fchriftcn
fchriften der oude Grieken en ROlJleilJetJ
ROl/Jeinen bedre.
ven is; dat PiJilologic
Philologie en Theologic
h~t naauwfte
!l:i1an, en
Theologie in h!!t
naauwfle verb:lIld
verb:lI1d !I:aan,
wezen van den
den ChrisomHaat op het wt!zelJ
daaruit een heilzame invloed olltHaat
Kort begrip der Chris/e/ij'ke
Christelij'ke godgelurdheid.
telijken godsdienst. Zijn Kor'
godge/urdheid.
en de breedvoerige uitleggi1lg
hetzehe, door HE~IPE['
uitlegging 'V(11I
ww he/uhe,
HE~IPEr. uitgege.
uitgegeven,
ven~ zijn doorllaande bewijzeu
bewijzen van de hooge waardij zijner dogmad.
dogmatifche inzigtl!n.
KAr-;T, waarvan hij geen gebruik
inzigtcn. De wijsbegeerte van KlIr\T,
fcheen hem coe
toe voor den toekoml1igen
toekomfligen volksleeraar van gee.
maakte, fcheell
nen diens~ ce
te zijn. Zijn dogmatisch ûjstema
fijstema bouwde hij liever op
de wijsbegeerte van den grootften
grootflen wijsgeer JEZUS, breed cr
er verklaard
door deszclfs
deszelfs leerlingen en
elJ Apostelen. In het voordragen der zede.
zedeleer mUtltte
l1Iet minder uit, en vele, nog levende, godsdienstleermUlltte hij l11et
aars zullen gaarne willen betuigen, dat zij, ten aanzien van hUDue
hUDl1e
kimde, in deze werenfchap,
wetenfchap, niet weinig
weinig aan hem, hunnen
bunnen voormaligen
meester, te danken hebben. Befcheidènbeid,
BcfcheidenI~cid, welwillcndheid,
welwillendheid, zacht.
zachtmoedigheid, en vredelievendheid waren de voornaamlle
moC!digheid,
voornaamfle trekken van
zijn lofwaardig karakter. IIij fiierf
i1:ierf den II van Slagtm. 1792, en
werd in ftilce
flitte beweend van allcn,
allen, die hem, of als openbaar leeraar ~•
of als een
ecn bijzonder Christen gekend, en geëerbiedigd
geëcrbiedigd hadden.
badden.
lVIOSA.
jJf,las.
MOSA. De Romeinfche naam van de ftft,os.
lVlOSA
MOS A of l\10DlUS.
I\TODlUS. Ecne
Eene Veneciaanfche
Venetiaanfche maat,
deel van een
oud AmCterdamsch
AmCterdmnsch last
Jast uitmakende.
lVIOSC I lUS. Een Gricksch herderdichtcr,
tijdgenoot vnn
van
lVIOSCIIUS.
herderdichter , en tUdgenoot
THEOCR1Tt:S en BION.
THEOCRJn.:s
BlO[\'. Eeni;!e
Eeni;!c zijner gedichten, onder anderen een
t'1Il
[ChOOllC
fchoone Trmrz(lfIg
Trm:':::'(l1/g op den dood van B/ON,
U/ON, door ~lEUWI,"ND
NIEUW/,l.ND ven$lkI.
vensakI.
Qq4
MO.
zijn bewaard gebleven.
1\-10.
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MOSELLA. De Romelnfche
Romelnrche naam
na~m van de iJ'Joefel.
]J;Joefcl.
MOSHEIM (JOliANN LORENZ VAN) was Kanrelier en Hoogleeraal'
re
te Göttingen,
Göltingen, waar hij in 1755 !lierf.
fiierf. Zijne groote verdiensten in
alle de deelen der godgelcerde
en
godgeleerde weten(chappcn
wetenrchappen hebben hem een
eenen
Ditgebreiden roem doen verwerven. Hij was de v;1der
uitgebreiden
v:1der der kerkelijke
AR.NOLD, wiens proeve niet zeer
gefchicdenis; verbeterde die v:m
van ARNOLD,
gelukkig was uitgevallen; bouwde haar op meer zekere gronden, en
gaf aan dezelve eene pragmatieke gedmmte.
genaame. Ook in de kettergefchiedenis was hij zeer bedreven. Zijn hoofdwerk in dit vak zijn de
Inflitutiones
Inflitut/ones hist.
hiJ/. eee/es.
eecles. Ub,..
libr. IV,
11', HelllI(ladt
Helmf/adt 1755, welke voorheen
Jn verfchilIende
In
verfchillende gedaanten verfchenen, en naderhand ook in het Hoogduitsch overgezet en vermeerderd zijn. Zijne Sittenlehre
SittclIlehre der Hei.
Heiligm Schrift, in 1753 mede te HÛ11Ifladt
He/IIJf/adt in 5 deelen uitgegeven,
blijft wegens hare volledigheid, en de wijze, waarop daarin de zedelijke waarheden worden voorgedragen,
voorgedr~gen, een uitmuntend werk;
doch het plan was te uitvoerig, waardoor hetzelve onvoltooid bleef,
en door J. P. MILLER met nog 4 deelen is vermeerderd geworden.
Ook in de kanzel-welfprekendheid
kanzel-welrprekendheid was MOSHEIM
MOSHEIM beroemd, zoo door
Anwd[ung, erbaulieh Ztl
predigen, waarvan in 1771 de tweetwee·
ZII predig/!/1,
zUne AnwdfuIJg,
de druk verfcheen, a:s wel inzonderheid door zijne voorbeeldige
godsdienstige leerredenen ; terwijl ook de uitlegkunde der Heilige
fchrift,
fehrift, en de oude letterkunde over het algemeen, veel aan hem te
danken heeft.
MOSKAU. Deze oude eerwaardige hoofdftad
hoofdltad van het wijd uitgeRusûsch rijk, voorheen de zetelplaats der regering, ligt aan
firekt Rusfisch
Moskwll en Neg/hw,
bevat in eenen omtrek
twee rivieren, de Moskwa
Neg/hw. en bev3t
DuitCche mijlen vier hoofdafdeelingen, waarvan ieder bijna
van 5 Duitrche
weder eene !lad
1. het Kremlin, met
fiad op zich zelve vormt, namelijk I.
het
bet oude keizerlijk refidentie
refidemie {Jot,
flot, en de kathedrale kerk, waarin de
Bclgorod,
keizers gezalfd en gekroond werden; 2. Kitaigorod; 3. Bdgorod,
uuiverûteit,
met de gebouwen der in onze dagen nieuw ingerigte ulliverfiteir,
en 4. Semllinoigorod.
Semlänoigorod. De gebeelc
gebeele flad
Itad is in 9;)
9:> kwartieren verdeeld ~
waarin voor 1812
18 12 nagenoeg 400,000
4°0,000 menfch en woonden ; doch federt
dertis
is de bevoiking aanmerkelijk verminderd, zoodat men in 1814llechts 166.515 inwoners telde, die echter des winters met 50 tot
tOt
60,000 zielen vermeerderd worden.
Toen de gewezene Franfche keizer NAPOLEON,
NAPOLEON, in 1812
18 I 2 Rusland
mer de calrijklte
talrijkfte legers, welwel.
tot den oorlog noodzaakte, drong hij mee
ke Europa federt
federr den tijd der volksverhuizing gezien had, wt
rot in het
binnenfte
binnenfie van het Rusfisch rijk door, en deed, na twee bloedige
veldflagen , ats
als bij Smolensk en Mo[aisk,
MofaÎsk, op den 4
4- van Herfscm.
Herfstm.
18
IS 1:1,
I 2, zijnen zegevierend en intogt in Moskatl;
MoskIlIJ; doch de ftad
Itad !lond
fiond
reeds
reed.s in brand, en de overwinnaar zag zich eerlang onder de rookende puinhoopen, door gebrek, den aan naderend en winter, en de nabijh~id
uieuw verfterkt
lc~er I tot dieu
bijheid van het op nieuw
verfierkt Ruslisçh
Rusfisch le;;er
dien pover.
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geteliJken terugtogt uit Rus/anti
Rusland gedrongen,
gedrongen 1 waarbij tnllooze benden
morgenfchemering
van hem omkwamen, en die voor Europa de morgeDfchemering
werd van betere dagen. De fiad
ilad bevatte voor den genoemden brand,
brand.
die op 500 plaatren
plaaefen te gelijk uitbarscte,
uiebarsrte. 2567 fieenen, en 6591 I:outen huizen, en nn
na denzelven niet meer dan 526 !leenen·
fiecnen.,, en !lIOO
2100
homen gebouwen. In 1813, echter, floeg
houten
Doeg men dadelijk handen aan het
werk, om hct
het verwoeste te her!lellen,
her/lellen, hetgeen met zoo veel fpoed
geCchiedde, dat men in 1814 reeds 2305 ileeDen
gefchiedde,
/leencn en 2673 houten hui.
hcrbouwd, of weder herileid
herfteld had. De me·
zen of geheel nieuw herbouwd,
nigvuldige kerken, het verblijf van verCcheidene
nigvutdige
verfcheidene hooge rijkskollegien,
de inrigtingen
wa~ronder 9 openinrigtingcn voor opvoeding en wetenCdlappen,
wetellf~happen, waaronder
bare boekerijen en JO
10 drukkerijen, en het aantal van de voornaamJlJoskfJtI nog fieeds tot eene der eer.
fie fabrijken des rijks maken lIJoskfltt
prachtig!le !leden
fie en prachtig/le
/leden der wereld. Zij was en is nog tegenwoor.
tegenwoordig de hoofd!lad
hoofd/lad van Rus/at,d,
Rus/aIJd, de zetel van den
dcn binnenlandrehen
billnenlandfchen
handel, en de plaats,
plaats 1 waar de Rusfifche nationale zeden het langst
ongeCchonden zijn bewaard gebleven, waan
waartoe
ongefchonden
oe het verblijf van eenen
talrijken en gegoeden adel, die onafhankelijk van het hof verkoos te
leven, inzonderheid heeft bijgedragen.
MOSKE E. (Eigenlijk lJied/ded
ll1edfded of Mesd/di,;'t)
Mesdfdiit) Zoo noemt men
de kerk, of het bedehuis , der Mahomedanen. De Moskeen zijn
hooge, prachtige gebouwen, voor het uitwendige zich van anderen
onderCcheidcnde
onderfcheidende door hunne gewelfde en met lood bedekte koepels.
torens (minol'ets)
(minarets) enz. Zij zijn
Zijll vierkant, en van voorhoven voorzien, waarin zich bronnen ter reiniging bevinden. Van binnen vindt
vinde
men geene fieradell, b~halve eenige fpreuken
Cp reuken uit den kanon, die op
de witte muren geCchilderd
gefchilderd zijn. De grond is meestal met matten of
tapijten belegd, en men vindt er geene !loeien
fioelen of banken. In eenen
hoek tegen het Zuid.oosten ziet men eene foort
Coort van predikiloei,
predikfloel, waarop de IfJ1an
Iman zit, wanneer hij het gebed voorleest. Naar den kant, waar
Meldca
Coort van kast (keMa)
Mekka ligt, is eene foort
(keb/a) in den muur, waarin geafCchrifcen van den Koran
/{orlln liggen, ten teeken dat
woonlijk eenige affchrifren
de
~e biddenden naar dien kant hun aangezigt
aangezige moeten rigten. Van de
gewone Moskeen, die door een groot aantal kostbare lampen verlicht
wonten ,~ onderCcheiden
onderfcheiden zich de D!challle's.
Dfchllme's, die grooter en aanzienlij..
ker zijn , en ook meerder torens , of minarets,
m;nare/s, hebbell,
hebben, ,an.
YaQ.
welke de lmon
Jman het volk tot het gebed biJeen roept. In deze MospJegtige vrijdags-godsdienstoefeningen
keen worden de plegtige
vrijdags.godsdienstoefeningen verrigt, en ge.
fchiedt de voorbidding voor den keizer. De fchoonfie
rchoon!le keizerlijke[(ollflantinopel is die van Sophia. welke eertijds eelle
eene
Moskee te [{olljlantinopel
der uitmuntend!le
uitmuntendfle en oudfle
oudfie kerken der Griekrche
Griekfche Christenen was.
Bij vele keizerlijke Moskeen bevinden zich openbare fcholen, hospitalen 1 en zelfs keukens, waarin de fpijzen voor behoeftigen worden
talen,
gereed gemaakt. Derzelver inkomsten zijn zeer aanzienlijk.
MOTET in het Italiaansch 1I1otette,
lIlo/ette, is eene foort van kerkmu1:ijk
1jl~t eeneu
eeoen nieuwen
nieuweo Dijbelfchen tekst in profa, dat meestal al~yk Ijlet
Q q 5
leen

618

MOTTO. -

MOURADGEA D'OHSSON.

leen voor het gezang gezet is. Men vindt !tukken
fiukken voor 4, 5 ea
6 fiemmen, alsmede met afwis[elende koren. Van eene andere [aart
[oort
Fra/Jkrijk in gebruik. Deze worden
zijn de Motetten, in Italië en FralJkrijk
allen door [peeltuigen
Cpeeltuigen vergezeld, en hebben voor den tekst ook wel
plantfen uit den Bijbel,
nUbel, inzonderheid uit de P[ulmen,
plantCen
Pf.1Imen, doch die
iiJ rijm zijn. Zij wis
wistelen
Latijnfclle verzen in
meestal in LatijnCclle
Celen met aria's en
recitativen
é.Ene fiem gezongen.
recitativC1J af, en worden gewoonlijk alleen door Une
MOTTO. Door dit,
eigen-w
die, uit het ltaliaansch
haliaansch afgeleid, woord, eigen
lijk C\Ule
elUle gedcnkfpreuk beteekencnde,
verrl:aan wij tegenwoordig,
regenwoordig,
bcteekcnende, verf1:aan
inzonderheid, eelle uitgekozelle
uitgekozeue plaats van den
dcn eenen
ccnen of anderen
andcren
fchrijver, welke men,
m(ll1, toe
tot aanwijzing,
a:tillvijzing, of firekking van den
d(!n inhoud
fcll ri ft , boven
van een profàïsch of poëtisch fellrift,
bovcn of voor hetzelve fielt.
ficlt.
Dikwijls fiaat
aaat echter het Motto in geen,
gcen, of zeer afgelegen, verband
fiu!': zeI
met het fiuk
zei ven.
MOURADGEA D'OHSSON. Deze letterkundige, te f{ollf/rmû.
f(ollj/anti.
"opcJ
het Zweed.
fJOpeJ geboren, begaf zich reeds vroeg in den diellst
dicnst van lIet
Zweedfche
fehe gezancfcl13p
gezantfclJap bij de Porte; verkreeg daardoor, en door zijne ge.
meenzaamheid met de Arabifche
en Turkfche
Arabifehe eu
Turkrche talen,
talcn, gelegenheid, om
de zeden en gebruiken, het inwendige van het [erail,
ferui!, de moskeën,
huisfelij k leven van een bijgeloovig, flaafsch,
Ilaafseh, en
cn mistrouwend
en het huisCelijk
volk van nabij te leer en kennen, en verzamelde de bOllwfiolfen
bOllwfloffen tot
Aigemeeuc gcfchledenis
gelelz/edenis Ylm
Tttrkfclze rijk, tot welker
eene Aigemeeue
valJ hel Turk(che
welkcr vervaardiging hij voorheen reeds het plan gevormd had. In 1784 ging
Itij
zijnc bijczn
bije2n gelwagte
Parijs, waar hU
hij in 1788
1783
bij mee
met zijne
gebl'agte fillkken
fiukkcn naar Parifs,
el} 1789 de twee deelen van zijn Ttlb!eau
I'empire OttoTtlh!eau géném!
génétn! de t'elllpire
man in het licht gaf, aan welks typographifche
fchoonheid
typographifehe pracht en fehoonheid
van platen de [drijver
[chrijvcr vrij wat van zUn
zijn eigen vermogen opofferde.
brag-t eenige
De omwenteling in Frankrijk bra~c
ecnige vemaging
vertraging in zijnen letter_
letter~
arbeid te weeg. Hij begaf zich naar
n3ar KOIlj//lIztiI10pe!,
KOllflantil1opel, waar hij door
SEf.Jt.l
lIl,
dIe een lioogrchatter
lioogfchatter d(!r
SEr.lllt 11
I, die
d~r geleerdheid was, niet alleen op
het minzaamst
minzanmst ontvangen,
ontV3ngèn, maar ook in zijne geleerde nafporingen
onderfbund
onderfiQund werd. D'OliSSON,
D'OIISSON, ecnen
eenen tijd lang te Konj/ant/l1ope!
Konf/al1tlllope! hebhebw
doorgcbragt, keerde 113ar
naar Parijs terug, waar hij van zijn aanbende doorgebragt,
zienlijk vermogen na-auwelijks eenige fporen meer vond; hebbende
me"
men zelfs het magazijn, waarin hij de afdrukken van zijn werk, met
de platen, teekeningeu
teekeningel1 enz,
enz. bewaarde, opengebroken eh geplunder<f.
hterl affchrikkcIl,
afrchrikkcn, beraamde hij nu
Zonder 'zich door dit ongeval te 11ter1
nog uitvoeriger
uitV'oeriger plan, hetwelk een ge[chiedkundig tafereel
een oog
tafef!~cl v:m
v:nt
bet geheele Oosten,
Oosten -omvattede,
omvatte de , en waarmede hij zich federt
het
fedcrt zoo gelieel
lIeel bezig hield, dat reeds in 1804 twee deelen van zijn Tableau
"istorique
rOrient in het licht verfchenen. Bij den ontfianen
ol1tfianen
Aistorique de l'Orient
Pari;'s "Inèt
Ïnèt verlof der regering, en
oorlog met Zweden, verliet hij Pari,js
zetcede hij gedurende drie jaar
verkoos het fiille landleven. Hier zercede
letterarbeid voort, en leverde een werk, dat eene volIedîge
zijnen letternrbeid
volledige
belChrij'ling
afzonderlijke sfdeelin.
befèhrijving des Ottomannifchcll
OttomanniCehelI riJks, in drie :'Ifzonderlijke
afdeelin.
gen,
historiqtle de rOrient.
Beo, bevat, welke den titel voeren: Tilóleatt
Tableau historiqtlc
fOrient,

cecc-
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eene [;efchiedenis
Tahleau
[;efchicdenis van alle volken onder Turksch gebied; Taoleau
glnéral de fempire Ottoman, eene befchrijving van den godsdienst,
g4nérat
wcrten, zeden enz. des Tmkfchcn rijks, en eindelijk l' Histoire
IJistoire
de wetten,
de la lIlaifoll
lIItlifoll Ottomane, van O~;JIIIN
O~'JILlN I, tot 1758.
I7 58. lIet
Het geheel was
bijna voltooid, toen D'OIlSSON in 1807 [Herf.
fiierf.
di?r period;cke
period:eke winden, die gedmcnde
gedurcnde zekere
MOUSON. Een der
m~anden van het jaar altijd
dezelfde fheek
fl:reek houachtereen volgende mnanden
alrijd dczclfde
den; blijvende daarna eenigen tijd flil,
f1:il, met afwisfelcnde
afwisfelellde rukwinden
en
tegenovergel1:elde rigting aanncmen,
aannemen, en
wa~r;]a zij de tegenovergeflelde
cn onweders,
onwcders, wa::raa
die wederom gedurende
eenige maandcn
maanden behouden. Zoodanige MOl1ged~lrende ecnige
Moufons waaijen in de Indtjèhe zee van den Acqtlator
Aeqrtator tot 100
JOO Zuider-,
en een
ten Noorden tot 19° ·Noorder-breedte.
-Noorder-brcedte. Die derhalve op deze zee
vobrfpoedig
ach'!: nemen;
voorfpoedig wil varen, UlOet zoodanigen wind wel in acht
en
cn dit noemen de fchippers: de 111oufoIJ
111ou!oIJ bezeilen.
MOUTEN. Het is bekend, dat men bij ons tot
tOt het bierbtOllbierbrotlwen gerst, tarwe en haver, doch inzonderheid de eerfle
eerfl:e graanfoort.
graanfoort_
gebruikt, welke granen vooraf tot ontkieming gebragt , grof gemalen, en vervolgens door kokend water uitgetrokken worden. Dit
ontkiemen der granen noemt men MOllten.
omkiemen
Mouten, hetwelk op deze wijze
uamelijk, aan volkomen rijpe,
bewerkfl:elligd wordt. Men geeft.
bewerkflelligd
geefe, namelijk,
verfche, dunfchalige, zoo veel mogelijk gelijkfoortige,
gelijkCoortige, gerst, die
op geencn
geenen te vetten, ten minste met geen fchapendrek gemesten,
grond geteeld is, de voorkeur, alhoewel in vele brouwerijen hierfoorten genomen worden; flort deuier gelet,
op niet
gclet, en onderfcheidene foonen
zelve vervolgens in eenen bak, die aan het eene einde van den
moutvkier vierkant opgetrokken is, en giet er water op, welk water, inzonderheid bij warm weder, dikwijls vernieuwd wordt, om
alle
zuur wording zorgvuldig
zorgvuldi~ voor te komen.
De tijd van weeking
alleznurwording
gaat van 8 of 9 uren tot drie volle dagen, naar de verfchillende
verfchilIende
warmregefleldheid
W~lnneer- het graan op zijn pas
warmtegefl:eldheid van het weder. Wanneeraf, en
cn fcllept
fchept de gerst op den moutgeweekt is, tapt men het water af.
vloer, meer of minder dik op elkander, naar mme
vloer.
mate van de warmte
der lucht; terwijl men de langzaamfle
langzaamfie ontkieming voor de beste
houdt. Om de twaalf uur, ongeveer, fchept men de gerst om, ten
cinde de ontkieming, door de warmte der broeijing, overal
ovel'al eenparig
einde
te doen plaats hebben, en wannaer
wannQer deze tot de noodige hoogte,
waarop wel degelijk als eene zaak van belang gelet moet worden,
gebragt is,
is. zoodat de drie kiemptjes bU
bij de gerst,
gerse, eu
cu het eene bij den
haver en de tarwe nog geene bladkiemptjes
bladkiempejes zijn, houdt men den verderen groei,
groei. of het anders volgende bederf, tegen, door dit gemoute
graan te droogen,
droogen. hetwelk of door
dûor den wind, of op eesten ge..
fchiedt. Het in de lucht gedroogde Mom geeft wit, dat op eesten
gedroogd is, bruin bier.
De vraaag: waarom het graan tot het bierbrouwen gemout moet
worden? kan de fcheid'mlldigc,
fchcid'nllldigl?, en llie
nie de werkmigelijke,
werktuigelijke, bierbrouwer
het best bealltwoordl::1J.
beancwourd~l1. D.:
DI.! berst,
gerst, namelijk,
name!Uk, bevat in haren natuurlij
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Ujken (laat,
Qechts IC) honderdfie, in water oplosbare,
oplosbare~ befrmddeeleq
lJjken
fiaat, fiechti
beChtnddeeleq
van gomfiof en flijmfuiker, met eenige extractive deelen en kleef·
fiof; doch door de ontkieming, of moming.
moming, worden er 30
SO honderddeelell voortgebragt , zood:!t
zoodat de gemoute
fie volkomen oplosbare deelen
meeHlof 15 honderd!le
fuiker!lof bevat. Wanneer men nu in
meelllof
honderdlte deelen fuikerltof
aanmerking neemt,
neemt. dat de in water oplosbare deelen in het bier moefuikerfiof de gisting moemoe.
ren begrepen worden; dat de kleefaof
len
kleeffiof en fuikerltof
len
ren veroorzaken, en dus het wijnachtige daarltellen
daar!lellen,, en dat door de
moutiog deze befianddeelell
mouting
beLlanddeelen juist verdubbeld worden,
word.:n, daar de meel.
achtige zelffiandigheid der granen, die van eenen fliJmachtigen,
flijmachtigen, fma.
fuik~rfiof geb ragt wordt, zoo heeft men de
keloozen aard is, tot fuikerfiof
bovengenoemde vraag volkomen beantwoord.
MOXA. Eeu geneesmiddel, voornamelijk tegen plaatfelijke jicht.
Het beftaat
beltaat uit een gedraaid kegeltje van de ftelen
fielen of bladen der alfemPlant, of van het St. Janskruid,
femi>lant,
Janskruid. hetwelk op .!Jet
-bet kranke deel ge~
zet, van boven aangeCloken
aaDgelloken wordt, en dat men langzaam en gelijk.
vormig toc den grond toe laat verbranden. De beide oogenblikken,
W$Il'Op bet
het vuur het vleesch,
vieesch, en vervolgens het per;osl;um
periostium (de
waarop
beenhuid) aantast, zijn zeer pijne lijk , doch de overige bijna in het
geheel niet. De gebrande plaats leidt de vochten
vOc!J[en af, en gaat meestal tot ettering over. De Moxa wordt bij de Chinezen veel gebruikt,
en haar gebruik is onlangs door Fraufche geneeskuIlCligen
geneeskuDdigell fierk
fterk aangeprezen. Wanneer de jicht flechts
Oechts plaatrelijk,
plaatfelijk, en nog niet ingeworteld
is, i.
is de Moxa wel een radicaal, maar tevens een hevig, geneesmiddel,
geneesmiddel.
hetgeen door kundige handen moet worden aangevoerd.
MOZAIK. of MUSIVISCH.WERK. Zoo
ZOO noemt men die foort
fooFt
van fchilderfiukken,
fchilderftukken, welke zoo fijn en kunstig uit gekleurde fieenen,
fiukken
nukken glas en marmer, ja zelfs uit hout van verfchiIlende kleuren, zijn zamengefteld,
zamengelleld, dat men dikwijls meent, dat zij door het
fenfeel vervaardigd zijn. De oorfprong van den nallm
{lenfeel
naam dezer aloude
kunst is onzeker. De Italianen noemen haar Mu[aico
MU{aico naar het woord
MII{ajlçon
w~arvan zich de Byzantynfche
Byzantynfcbe Grieken
Grielren bedienden, die
Mil/a/kon,I wllarvan
deze kunst naar Ilalie
/talie bragren,
bragten, en de Frllnfchen
Franfthen naar het Italitansch
Italia:msch
Mo[aique. Met de uitvinding en gefchiedenis dezer kunst is het
Mo{aique.
even zoo gelegen. Waarfchijnlijk omfiond
oncLlond zij in het Oosten; doch
el1 ten tijde van
werd door de Grieken tot grooter volkomenheid, ell
SULLA tot de Romeinen overgebragt.
Toen de kunsten en wetenItalië vloden, bleef
fchappen, in de sde eeuw, uit het onrustig Ilalië
Dyzancynfche Grieken !tand
deze kunst onder de Dyzantynfche
fiand houden, die haar
baar wederom, in de 13de eeuw, in Ilalie
Italie terug bragten, waar zij tot ee.
eenen aanmerkelijken trap van volkomenheid werd opgevoerd, inzonderheid federt
dcr 17de eeuw, haar
feden CLEMENS VIII, in het begin der
dr.t hij den geheelen koepel der St.
daardoor bevorderde, dlit
SI. Pieterskerlt,
PielersÁ:erlr,
van binnen, met MozaiKwerk
Mozaikwerk liet verfieren.
verûeren. GIAMBATISTA CALANDRA
verbeterde deze kunst door de uitvinding van eenen nieuwen kalk, en
hij,
VaD,
bij, en verfcheidene hem opvolgende kunstenaars, bedienden
bediendes er zich Vatl,
om
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om de originele fchilderfiukken der beroemd!te
beroemdlle memers
mee~ters te kopiëeren,
en in hunne oorfpronkelijke frischheid en fchoonheid tot de nakome.
Jingfchap
Iingfchap over te brengen. In het begin der I8de eeuw werd te Ronu.
Ronu,
door PeTER
PETER PAUL VAN CHRISt'OPHORIS,
CHRISTOPHORIS, eene kunstfchool in Mozafk
Mozal'k
aangelegd, waaruit vele groote leerlingen zijn voortgekomen, welke
deze kunst tot eene meerdere volkomenheid gebragt hebben.
Men onderfcheidt het Mozafk tegenwoordig in het Romeinftlu
RomeinftJu en
Florentijn[ehe.
Florentijnfthe. Bij het eer!te
eerlle worden de fchilderijen uit kleinere !teelleenen zamengefield, waardoor zij niet alleen eene grootere
groO[ere fijnheid
en eene meerdere verfcheidenheid verkrijgen. mrulr
maar men ook groote.
re, gefchiedkundige tafereelen kan vervaardigen; terwijl men voor
ere !teenen
het
grootere
lleenen bedient, hetwelk ongelijk
ongeliJk moei_
moeibet laatlle
laattle zich van groot
j'!lijker, en alleen voor kleine fchilder!tukken
fchilderllukken gefchikt is. De antieke Glas-Mozailc
Glas-Mozailr be!tat
bellaat uit gekleurd gl:ls,
glas, waarbij de verf geheel
doorloopt. Men meent, dat zij uit Pe,.~ië,
pe,·zié, mogelijk uit Indië, af.
komstig is, en heeft daarvan !lukken
fiukken in I/alië
Italië en Egyptifche mumi
én gevonden. Bij de nagravingen op de LoigerveJden
LoigtrveJden bij Salzmiën
!Jurg,
hurg, in 1815.
J 815. onder het
bet opzigt van den Hoogleeraar THIERSCH
verrige, heeft men op den bodem der .Tujav;a,
.Jujav;a, eene groote MozaJ'.
Mozar.
ke vloer ontdekt (pavimenla
(pavimenta tesfeJlata),
lesfellala) , die tot de voorcreffelijk!te
voorcreffelijkfle
werken van deze foort
rOOrt behoort, en de fabel van THESEUS en ARI_
.!tDNE
AD NE vertoont. - Het Mozafk in hom,
hout, Tarfia door de Italianen,
en Marqueterie door de Fran{clten
Fran[chen ~enoemd
j!;enoemd,• werd door P. BRUNEBRUNEe
LEseHI,
LESCHI, van Florence, en J.
J. DA MA]ANO,
MAJANO, van Napels,
Napels J die beiden in
de laatlle
laattle helft der I4de en de eer!te
eerfie der Isde eeuw leefden, weder herlleid.
ber!teld. De laat
!te vervaardigde in verfcheidene kerken van 110I/alaatfie
liif,
li~, met GlUSTO en MINORE, vele van gekleurd hout ingelegde !tukfiukken; doch BENEDETTO DA MA]ANO,
MAJANO, die op het
h.!t laatst der 'sde
eeuw ftierf,
fiierf, overtrof in dit vak alle kunstena:lrs
kunstenaars van zijnen tijd, en
vervaardigde vergezigten, lofwerk en figuren van ingelegd werk op
hui.sfieraden,
hUÏ.sfieraden, enz.; terwijl JOHANNES DA VERON,\,
VERON.-\, die ten tijde van
RAF<\ëL te Rome beroemd was, de kunst uitvond, om aan het
RAFAëL
bet hout,
oIieën en kokend heete vermoffen,
door middel van doordringende olieén
foonen van kleuren te geven, en van deze alzoo geverfde houhou.
alle foorten
ten, inzonderheid, huizen, vergezigten en andere fchilderfiukken.
fchilderfiukken,
fiellen. Ook in later
op eene allezins verrasfende wijze, zamen te !tellen.
tijd heeft men foortgeJijk
foortgelijk werk vervaardigd; onder anderen te Netl.
Neu.
"ied,
"jetl, voor prins KAREL van Lo/haringen,
Lolhoringen, houten tapijten,
tapiJten, waarop
de roof der Sabijnfche maagden was afgebeeld.
]OODSCHE GODSDIENST. Deze bellond
beilond
MOZAISCHE, of }OODSCHE
hoofdzakelijk in eenen plegtigen,
plegeigen, en meer uiterlijken en zinnelijken
eerdienst van den waren Schepper der wereld, waarvan de eenheid
hijzondere I'oorzienigheid
f/oorzienigheid omtrent het ]oodfcbe
"an God, en zijne ói/zondere
volk de voornaam!te
voornaamtle grondllagen uitmaakten. Hij was inzonderheid
beoogd, om de kennis en den dienst van den éénen waren God onmi<ideJ van
der een bijzonder volk te bewaren, en allengskens, door middel
bet-
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hetzelve, ook onder de overige volken naar mate zij voor een
beter onderwijs in dezen vatbaar zouden worden, uit te breiden;
tot welk een en andur niet alleen de buitengewone en flerke vermenigvuldiging der IsrQë/ieten, maar ook hunne geheele aanvankelijke
afzondering v:ln alle overige volken der aarde, door onderCcheidene
godsdienst- en flaatsWettell, zoowel als hunne eer1l:e, en van t~id tot
tijd volgende, vermenging met, of liever verCpreiding onder, de af~
godiCche muien diende. Het geheel van den MozarCchen godsdienst
is in drie voorname wetten be;'ac, doorgaans, t~r onderCcheiding,
de Wet der 10 Geboden, de Plegtigc en Brwgfr/v"ke II/ét der }odef1
geheeten. Allen waren zij zoowel eigenlijk gezegde Godsdienst-wetten als llaatkundige inrigtingen en voorCchriften, die gezamelijk een
Godde/fik ftaatsbeftuur, of Gods-regerirrg, opleverden, w:tarin de
godsdienstige vereering en de burgerlijke gehoorzaamheid uit hetzelfde beginCel voortvloeiden, en zich tot één en hetzelfde voor.
werp bepaalden.
De eerstgenoemde wee, die der 10 Gebor/en '" ook wel de ZedeJy"ke wet genoemd, welke MOZES, op Sinaï, onmirldellijk van God
entving , en onder de verbazendfle teekenen der Goddelijke tegenwoordigheid aan het volk bekend maakte, verpligttc de [sraëlie.
tbn wt den dienst van den eenen waren God, den Schepper van
Bemel en aarde, als hunllen bijzonderen VerlosCer, BeCchermer, Heer
en Koning, met uitOuiting en regtflreeks verbod van alle afgoderij.
waarmede alle volken van dien tijd beCmet waren, het zij in het dienen v~n valrche en ingebeelde goden, het zij in de wijze yan aanbidding, zelfs van den waren God, onder eellige zigtbare of ligchamelijke afbeelding. Voorts verbood zij allen meineed, of godslasterlijke vloekwenCchen; vorderde eencn algemeenen rustdag, voor
menrchen en beesten, op den zevenden dag van elke week; wees
de pligten aan van dankbaarheid, regtvaardigheid en goedwilligheid
omtrent den naasten, in de onderCcbeidene betrekkingen des levens,
en leerde eenen ieder voor zich zelven een behoorlijk heiluur Over
zijne driften en harrstogten oefenen.
De tweede wet, die der Plegtignedm, bepaalde de plaats, den
tijd en de bijzondere manier der ope1Jbare godsdiel1St-oefening, die
in eenen daartoe opgerigten täbernakel ( eene vervoerbare tent) moest
gehouden worden; doch naderhand aan de ilad ,Teruznlem en den
tèm\"el bepaald werd, w:l.1rin al het plegtige gedeelte van den godsdienst, zoo als het offeren, enz. alleen moest geCchicden. Voorts
bepaalde de ze wet de bijzondere tijden van Godsvereering op eiken
morgen en avond, wanneer Gode openbare en gcmeenfchappelijke
o1fer:mden werden opgedragen; gelijk ook de zevende dag der week,
[èhoon oorfpronkelijk tot eenen rustdag beilemd, door de Joden
reeds vroeg, te gelijk aan godsdienstige oefeningen fchijnt toegewijd
geweest te zijn. Inzonderheid waren er eenige feesten, dre door
hun met buitengewone plegtigbeid, cn ondcrfchcidcuc ~odsuienstige
aan-

MOZAISCHE- of JOODSCHE GODSDIENST.
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aandacht,
nndacht, werden waargenomen, zoo als b. v. het Paasclifeest,
Paascltftest, het
feest der If/ekm,
IPekm, of het Pin/.flel'feest,
PiIJ/.flelfeest, het Loofhuttenfèest, en de
groote Yerzoel1dag;
I'erzoenda{j; op welke feeslen
feestcn alle lllannelijke
mannelijke Israëlieten verpligt waren, om lJ:lar
naar .Temzalcm
.TemzalclIl op te gaan. De b
bijzondere
u"zondere wf/ze
wijze
bunner godsverecring
het zingen van lofzangen,
llUllner
godsvereering bellond,
beHond, behah-e in net
uitfl:onen van gebeden, en het voorlezen cier
rier wet,
wCt, hoofdzakehet uitfionen
lijk, en bijkans geheel in offeren,
off"eren, zoo van gellagte beesten, als
cn fpecerijen. Men had zoodanige
van ingezamelde veldvruchten en
offers van onderfcheidencn
onderfcheidenen aard, als: Slagt-, Bl'alldBrfllld- en
cn Reuk-offers,
of, naar de bijzondere gelegenheid, bij welke zij veTrigt
verrigt werden,
Dank-, Schuld- en
cn Zoen-offers. Bovendicn
Bovendien hadden de Israëlieten,
Israi'lit'ten, in
het dagelijkfche en gcmeene
g<.!meene levcn,
leven, cen
een groot aantd
aal1t~1 bijzonderhedcn
bijzonderheden
in acht te nemen, zoo ten
tcn :lanzien
aanzien van
v:ln hunne [pijzen
fpijzCIJ,, die in rein en
onrein ondcr[cheiden
onderfcheiden waren, als van dingen, die zij aanraakten, de
ltgc!tamelijke reinigingen,
ligc!ramelijke
,-eilligingeu, die zij gcdurig
gedurig OlH\ergaan
olHlcrgaan moesten, enz.
aanmcr
lij kfl:e plegtigheid,
plcgtighcid, echter,
cchter, befiond
befl:ond in de
De gewigtigfl:e
gewigtigfie en aan
meI kc
kelijkfie
Be[1Iijdmis, welke God allerccrst
Befnijdt!tlis,
allereerst aan ABRAHAM, ten teeken van zijn
verbond met hem en zijn zaad, beval, en aan de mannelijke
mannelUke kinderen van al zijne nakomelingen.
nakomelingen, op dcn
den 8J1en
811:en dag na de geboorte,
geboorte.
moest verrigt wordcn.
worden.
..
Eindelijk bevatte
voorCchrif~
bevntte de Burgerlijke wet al die goddelijke voorrchrif
ten en regels, welke regtfl:reeks
regrl1reeks tot de bijzondere fl:aatsgefleldheid
l1:a:nstiel1eldheid
en het gClllecnc
gemeenc leven des Joodrchen volks betrckking
betrekking hadden. Bij
dezelve werden
wcrden de regten
regtcn van eigendom, zoo voor iederen Jood, als
geh<.!cle volk, bepaald; elks gedrag in handel en ruiling,
voor het gehcele
in arbeid, lwstwilll1ing,
kostwinning, het aang~an
befl:uur des
aangaan van huwelijken, het befiuur
huisgczills,
huisgezins, en zelf.1
zclf.1 in
iu gefchillcll
gefchillell en
cn doodelUke
doodelijke beleedigingen, en in
al~dere gevallen, gercgeld,
geregeld, en tevens werden daarbij de biJbijmeer andere
zondere fhaffcn
I1rajfell aangewezen,
n:lngewezen, welke omtrent gemeene overtreder!
overtreders
en
cn misdadigers van Haat
naat moesten worden uitgeoefend; terwijl ein.
eindelijk voor[chriücn
en rcgeerders
regeerders des volks, in
voorfchriften voor de hoofden cn
hunne regtsoefcning
rcgtsoefcning en wijze van be:l:uur,
be:tuUf, gegeven werden. Deze
wet fiO:ld
fl:o:Jd tot de beide vorigen in eene zeer naauwe betrekking,
verordcningen en vastfiellingen,
vastflellingen, fchoon
zoo dat de hierbij gemaakte verordeningen
v~,n eenen
cenen burgerlijken aard, nogtans, daar zij, zoo
op haar zelve vr,n
wel als de beide
beidc vorigen, door Gvd
<ftJd zelvea gegeven, en,
cn, bij vele gclq~cl~i,c(:ell,
gclcgelJiic(~en, door eene onmiddellijke ttlsrchenkomst
ttlsfchenkomst van zijn
gez:lg gehandhaafd
geh:mdhaafd werden, tevens als Goddelijke wetten moesten
befchOl:wd worden, hetgeen de l\1ozaïfche
lVIozaïfche bedeeling tot eene [oort
foort
befchoEwd
van Codsdiemtig flfl{/tsbefll/t1r
flaatsbefl1Jtlr maakte, waarin het zedelijke en godsdienstige met het burgerlijke en fiaatkundige,
f1aatkundige, op eene bijzondere
wijze,
cn onaffcheidelijk, vcrmengd
wijze. en
vermengd en vereenigd was.
De groote drangmiddelen , waarmede de bekendmaking van al de
voorrchreven wenen
wetten gepaard ging, waren uitdrukkelijke beloften
voorCchreven
v~m tUdelijke zegcningen
v!!n
zegeningen op het gehoorzamen, en bedreigingen van
gelijke onheilen op het vcrwaarloozen derzelve. Tot de eerfie behoor.
hoor-
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boorden, voornamelijk, de geruste en vreedzame beZittin~ van het
land Kallaän, en de grootheid, magt en welvaart der natie in het
algemeen, alsmede den voorrpoed van eiken afzonderlijken , ge.
trouwen waarnemer der Goddelijke wenen, zoo als een lang Ie.
ven, vele kinderen, en overvloed van 's levens-nooddruft en verkwikking; terwijl de laatl1c, de hier tegenover !l:aande onheilen,
hoofdzakelijk, met betrekking COt he: algemeen, gelegen waren in
oorlog, pestilentie. onvruchtbaarheid der aarde, hongersnood en
verwoesting, en. in elks bijzonder geval, in allerlei ligchamelijke
ziekten, behoefte, fchande, en eenen verhaasten dood. Men ziec
uit dit een en ander, dat de Joodfche godsdienst, alhoewel gefchikt
naar de grovere en zinnelijke denkbeelden van een onbefchaafd volk,
en !trekkende, om de kennis en dienst van den eenen waren God
onder een bijzonder en afgefcheiden deel des menschèoms levendig
te houden, Ilogtans, zoo gebrekkig en onvolkomen, en, zelfs in
zijne oorfpronkelijke zuiverheid befchouwd, niet meer dan een voor.
hereidend onderwijs was, hetwelk een toekomend, volmaakter aankondigde, en daartoe den weg moest banen. Immers behelsden de
beginfds en lceringen der wet meer zuivere en bepaalde, en meer
duistere en zinnelijke denkbeelden omtrent de voornamc waarheden
en gronden van den godsdienst, inzonderheid het bel1aan van God
en zijne volmaaktheden en cigcnfchappen, gelijk dan ook de denk·
beelden hieromtrent door de profeten en V:l1l God verlichte mannen,
naderhand, voornamelijk kort voor cn na dc Babylonifche gevange.
nis, allengskens mCer en mecr werdcn opgehelderd en uitgebreid.
Bovendien waren de voorfchrifcen en inllellingen van dezen godsdienst meestal van eenen plegtigen aard, en in derzelver waarneming
ni ct min kostbaar dan lastig, en gaven te veel aanleiding, om 's menfeben gecst van eene geestelijke aanbidding van den Allerhoog!l:en,
en de betrachting van zuivere deugd af te leiden; voorts waren de
drangredenen ten uiter1l:e !treng, en meer omzag- en fchrikverwek.
kend, dan uitlokkend en aanmoedigend, zoo dat de !l:aat der Israë.
lieten, in het Nieuwe Testament, teregt bij een en !l:aat van dienst·
ba..1rheid en flavernij vergeleken, en de wet cen tuchtmeester ge·
noemd wordt tOt op de komst van CHRISTUS; bij welk alles nog
kwam, dat de Mozaïfche godsdienst voor eene menigte van overtredingen geene hoop gaf op vergeving, noch eenig verzekerd vooruit.
zigt opleverde op een toekomend leven. oiWen mogt dus, overeen.
komstig Gods wijsheid en onzijdige goedheid, omtrent al zijne redelijke fehepfclen, niet alleen op een volmaakter onderwijs en eene
volkomener bedeeling hopen; maar deze verwachting werd ook verllerkt, inzonderheid even voor en in de Babylonifche gevangenis,
door regt!l:reekrche en duidelijke beloften aangaande de komst van
den Mes{ias, in wiens dagen een meerder licht en eene uitgebreider
kennis, niet aneen voor Joden, maar ook voor Heidellen, zou opgaan,
waardoor volgens de voorfpelling van JeZI\IAS, hoofdft. Xl, vs. 9, ook
an-
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lIndere
llndere volken, die in de duisternis en fchaduw des doods zaten.
zatel!.
fIonden
vol kennis tlf/S
tI!:s Heeren &QlJ
~
llonden verlicht te worden, en de aarde "0l
aijn , gelijk de wateren den
afin
dw b9dem
b?dem der zee btdeUen.
bdekkm.

MOZAR T.

(JOHANN CHRYSOSTO:\lUS
CHRYSOSTO~lUS WOLFGANG
WOLFGi\NG GOTTLII!:B)
GOTTLI~B)

De.

ze beroemde componist werd in 1757 te Sa!zburg geboren. ZijDe
talenten omwikkelden zich zeer vroeg, zoodat hij reeds in zijn Sde
sde
jaar kleine fiukjes
(hIkjes begon
begoll zamen te fiellen. Hij bezat een ongeloofe..
fierklle aandoenlijkheid; maakte de grooe.
grootlijk teeder gevoel, en de fierkfie
fie vorderingen in de toonkunst, en vergat daarbij, federe
federt hij haar
had leeren kennen, alle zijne
zjjne voorheen zoo geliefkoosde jeugdige fpelen en vermaken. Toen hij nog geen 6 jaar oud was, beiloot
beO oot zijn
vader, om met hem en zijne zuster, die mede zeer ver in de toontoon.
kunst gevorderd was, eene reis naar Munchen
Munchcn en vervolgens naar
IYemen te doen.
IYeenen
doen, ter
[er welker laatfl:e
laatlle plaatfe de beide kleine vjr/uofen
virtuofen
aan het keizerlijk hof werden voorgefl:eJd.
voorgelle:ld. De voorbeeldelooze
voorbeeJdelooze vaar.
digheid van den jongen MOZART
MOZi\RT op het klavier, wekte aller ver.
wondering, die echter nog hooger fieeg,
Ileeg. doordien hij alleen voor
eigenlijke kenners wilde fpelen. Zoo zeide hij eens, zich te Wee.
Weemn aan het klavier zettende, tegen den keizer: " is mijn heer
tJen
AGENSEIL hier nict? laat hem roepen; die kan er over oordee.
"" W
W i\GENSEIL
"len." Dit gefchiedde; en hij fpeelde,
"Ien."
fpeelde. tot verbazing van dezen
kunstkenner, een zijner concerten met ecne
kunstkenner.
eene verwonderlijke vaar
vaar-..
digheid. Tot hiertoe had hij, buiten het klavier, nog geen ander
fpeelmig in handen gehad, toen men hem in Weenen eene kleine
viool fchonk, waarop hij reeds,
reeds. toen hij weder te Salzburg
Sa/zóurg was
terug gekomen, buiten weten zijns nders.
vaders. zulke merkelijke vorde.
ringen gemaakt had, dat hij, tot verbazing van alle aanwezenden J ia
in
een trio, de tweede viool met de grootlle juistheid fpeelde. Van na
nll
af bleek het ten duidelij
duidelijkfl:e,
klle, dat zijne gehecle ziel voor de muzijk
gellemd was, waarbij het opmerkelijl.
opmerkelijl, is, dat iedere wanklank, elke
nieuwe toon, die niet in harmonie werd opgelost, voor zijne 00ren eene pijnbank was; zoo als b. v. die van de trompet, welke
hem
lluiptrekkingen ter aarde
bem eens bleek, bewusteloos en onder fiuiptrekkingen
deed vallen.
deed de jonge MOZART, met zijnen vader en zijne
In het jaar 1763 oeed
zuster, de eerlle groote reis buiten Duitsclz!and,
Duitschland, en kwam in Slagt.
j:tar te Parijs, waar hij zich een half jaar ophield; in
maand van dat jaar
eerlle klavier.fonaten vervaarden ouderdom van 7 jaar, zijne beide eerf1:e
digde, en door den druk bekend maakte. Van daar reisde het gezelfchap
naar Londen. vertoefde hier een geheel jaar, en liet zich aan het
koninklijk hof hooren,
booren, bij welke gelegenheid
~elegenhejd de jonge MO.zART
bet
MO,ZART het
orgel des konings befpeelde.
berpeelde. I-liet,
Hier, zoo als ook reeds te PariJs,
Pr/ri/s,
werden hem de zwaarfie fl:ukken
Ilukken voor het klavier van 13ACH,
.BACH, HäN·
HäNOEL
DE.L en anderen voorgelegd, die hij allen In de behoorlijke
behOOrlijke maat en
met de grootlle
grootf1:e juistheid uitvoerde. Gedurende zijn verblijf in EH.
Elfge/alld. en dus in zijn 8ll:eiaar,
81le jaar, componeerde hij 6 [o)laten
[o)l(lIen,J die bij
ALGEMEEN WooRDeNil.
WOORD&NIl. VI.
R r
iJl
in
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in Londen liet graveren, en aan de koningin opdroeg. Vervolgens
deed hij meerdere reizen, waarbij hij zoo veel eer als geld inzamelde,
en kwam op het einde van 1766 weder in Salzburg terug, waar hij
in 1769 tot beauurder van hethoforchest werd aangeaeld. Kort
hierna deed hij met zijnen vader ook eenen togt door Ita/ië, waar
hij, die in andere landen reeds zoo veel bewondering verwekt had J
bijzonder welkom was. In Rome copiëerde hij, alleen op het gehoor,
het beroemde Miferere, dat aldaar, in de laatae week der vasten, in
de Sixtinifche kapel wordt gezongen, en toenmaals nog geheim ge..
houden wer.d, en Oaagde hierin zoo gelukkig, dat de fopranist CHRIS.
TOFORJ, die het in de kapel gezongen had, aan MOZhRT de leven.
diglle blijken zijner bewondering te kennen gaf, toen dit gezang,
door hem. in zijne tegenwoordigheid, bij het klavier werd opgezon.
gen. Hij ontving kort daarna van den paus het krni~, en brevet als
Mi/itiae auratne eques. Nadat hij in 1770 te ft1i/aan, in zijn I4de
jaar, het zangfpel illithridate, met eene algemeene goedkeuring, ge.
componeerd had, verliet hij Italië, waar men hem den naam van
iJ cavaliere fi/armonico gegeven had. Hij werd nu van alle kanten
aangezocht, en de hieruit voortvloeijende reistogten gaven aanlei.
ding tot de voortretrelijklle muzijkflukken, die zijnen roem meer en
meer in Europa verbreidden. Vier en twintig jaar oud zijnde, ging
hij naar Ween en , waar hij in keizerlijken dienst trad, en zich
ook federt meestal ophield. Alhier olltwik:keldelJ
oDtwik:keldelJ zich zijne uitmuntende mlenten nog meer; hij werd een der geliefdlle toonzetters
zijner eeuw, en flierf in het jaar 1798, in het 36!l:e zijns levens.
MOZhRT was als kunstenaar buiten twijfel groot, en verdient ten
dezen aanzien de bewonder g der nakomelingfcLJap. Getuigen hier.
van zijn een groot gedeelte zijner zangfpelen. als! die Entfûhrung
flUS dem Serail; zijn ldomenes; Figaro; Don .luan; Cofi fan tut.
ti; die Zauberflöte; la Clemenza di Ti/o, en meer anderen. Zijn jongfie fiuk, hetwelk hij nog in zijne laatlle ziekte vervaardigde, was
eene lijkmis, een zoogenoemd requiem; een meesterfiuk, dat zelfs
naar het gevoelen van HJLLERs, een bevoegd kunstregter , met de
fiukken van BACH
BACH kan wedijveren, en het bewijs oplevert, dat
MOZART, bij een langer leven, ook in dit vak een en onllerfelijken roem zoude verworven hebben. Als mensch vertoonde hij zich
in een minder gunstig licht. Buiten zijne kunst bleef hij in ~I1es
een kind, en leerde nimmer zich zei ven belluren. Van orde, matigheid, of keuze in zinnelijk genot, had hij geen denkbeeld,
en behoefde altijd iemand. die zijne huisfelijke belangen belluurde;
doch dit kinderachtig mensch werd een geheel ander wezen, zoodra hij zich aan het klavier zette, waarvoor zijne handen zulk eene gezette 'houding hadden, dat hij niet dan met de grootlle
grootfle moei.
te en bezorgdheid het vleesch op zijn bord kon fnijden. Van zijne vroege kindschheid af, fpeelde hij het liefst bij nacht, en als
bij zicn des avonds te 9 uur aan bet klavier zettede, llood hij zeI.

den
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den voor middernacht op, en dan konde men hem niet 20nder
dwang beletten, dat hij niet zelfs den g:mfchen nacht door bleef
famaferen. Van 6 of 7 tot 10
la ure des morgens was hij gewoon te
componeren; doch ook dan deed hij er den geheelen dag niets meer
aan, ten zij er fpocdig
fpoedig het een of ander fiuk moest vervaardigd
worden.
MOZES. Een Hebreeër, uit den fiam van LEVI,
LEVI, die, zoo als
bekend is, op de zonderlingfie wijze van den dood gered; door de
medelijdende zorg der dochter des konings van Egypte verzorgd; als
zoon aangenomen, en MOZES (in bet Egyptisch Mo-utfthe),
Mo-utfche), omdat
zij hem uit het water gered had, geheet en werd. Hij genoot aan
het hof eene vorstelijke opvoeding, werd tot den priesterfiand, waartoe de koninklijke familie behoorde, opgeleid en ingewijd, en had
wetcnfchappen der Egyptenaren
daardoor gelegenheid, om in al de wetenfchappen
onderwezen te worden, hetgeen hem bij uit!lek gefchikt maakte voor
den gewigtigen post, waartoe de Voorzienigheid hem be!lemd had.
MOZES bleef tOt
tot zijn 4o!le
40!le jaar in de hoffiad,
horaad, wanneer hij, het ongeluk gehad hebbende van eenen Egyptenaar te dood en. naar MIdian week, waar hij dienst nam bij eenen herdersvorst , JETHRO,
aan wiens dochter, ZIPPORA, hij naderhand huwde. De zoon eens
konings dochter hoedde nu de kudde van eenen Arabier, toen, op
zekeren tijd, bij Horeb weidende
doornbosch , dat
weidende,I een brandend doombosch
door de vlam niet verteerd werd, zijne bijzondere oplettendheid
daardoor tot zich trok. De oorzaak hiervan willende onderzoeken,
derwaarts, wanneer (volgens het Bijbelsch verhaal) uit
begaf hij zich derwaartS,
het midden van hetzelve de I-leer zich aan hem openbaarde, als de
Cod
zijns vaders, de God ABRAHAMS,
God ziJns
ABRt.Ht.MS, IZAAKs
IZAAKS en JAKons,
Jt.KOBS, en aan hem
Israëlieten, uit
den last opdroeg, om zijn volk, de hard onderdrukte Is1"t1ëlieten,
EffJpte naar een land·te geleiden, dat overvloeide van melk en honig.
Egypte
De naam van JEHOVA, onder welken zich God bij deze gelegenheid
aan hem openbaarde, was hem reeds door de Egyptifche mysterien
a:m
bekend, en het denkbeeld van den Eenigen, Eeuwigen en OnveranderIijken, hetwelk deze benaming in zich bevat, werd hem nu dui.
delijk. Na eenige befcheidene zwarigheden tegen de uitvoering van
dit bevel geopperd te hebben, verleende God aan MOZES de magt.
magt •
om zijne zending door wonderwerken te bevestigen, en !lelde zij.
nen broeder AARoN,
AARON, als woordvoerder, aan zijne zijde.
Aldus toegerust, keerde MOZES, nu 80 jaar oud, in volkomen ver··
trouwen op de Goddelijke hulp, naar Egypte terug, om den koning FA.
RAO aan te zeggen, dat hij de verdrukte Israilicten zoude laten uit.
trekken, om hunnen God, naar hunne wijze, buiten de grenzen van
zijn rijk te dienen; doch àe vorst dit halfiarrig wdgerende, deed hij
zoodanige verbazendeteekenen en zonderlinge verrigtingen, teu aanfchouwen van het geheele hof en volk, als niemand doen kan,
ten zij God met hem is; hoedanige inzonderheid waren het veranderen van zijnen fiaf in een en levenden verflindenden draak, en
R r 2
het
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Egypte. Niet voor
het brengen v:In
van 10 wonderdadige plagen over E!!1p1e.
Iaatfte pla:lg
plang echter, het zoo treffend als fchielijk omkomen vall
van
de Iaatile
alle eerstgeborenen des lands, beide van menfchen en beesten, van
verCcllOond bleven, en op den aandrang zijner
welke de lsraëliete/J
Israiilietm verrcllOond
ambtenaren en onderdanen zelven, beOoot de hardnekkige koning,
om hen te laten uittrekken; gelijk zij dan ook dien eigen nacht,
nacht.
tlavernij, met
waarin de eerstgeborenen omkwamen. het land hunner flavernij,
have en vee, verlieten,
verlie~en, en zich aan de nabij liggende woestijn, aan
Arnbië
gren.zende, legerden. F.\RAO
daarna, over zijArabië gren.zeOlde,
t\Rt\O echter, kort da.'lrna,
ne inwiUigÏ11g
inwilligÏIlg berouw hebbende, vervolgde de Israëlieten met eell
een
magtig leger;
le~er; doch zij werden, door tusrchenkomst
tusCchenkomst der VoorzieArabiCchen zeeboezem
nigheid, door MOZES droogvoets door den Arabirchen
geleid; terwijl hUll vervolger, met zijn geheele leger, in het water
tet" omkwam.
verCchrikke...
Deze redding der Israëlieten, uit de handen van hunnen verrchrikke
lijken vijand, was !lechts
Dechts een begin van MOZES groote onderneming.
Hij had te doen met een ruwen onbefchaafd volk, dat tot hiertoe alleen harde !lavernij,
Davernij, maar geene regels van vrijheid kende.
kendl'. Gebrek aan
leeftOgt in de woestijn verwekte niet alleen bij hetzelve gemor; maar
leeftogt
ook het ontmoeten van vijandige !lammen
fiammen der Beduinen, bloedige oorlogen, en de naijver van jaloerCche
jaloerfche oudllen, inwendige opftanden
opilanden tete·
gen deszelfs aanvoerder, wiens leven niet zelden in gevaar geraakverCchrikkeJijke 1haffen,
te, en die dikwijls, door verrchrikkelijke
tlraffen, zijn aan hem verleend gezag moest handhaven. MOZES
l\10ZES vervolgde echter, in weerwil van zoo veel tegeniland
tegenfl:and,, zijn plan, om de misnoegde menigte
tot een zedelijk, vroom en zelfllandig
tOt
zelmandig volk te vormen; verfchafte
den hongerigen brood (Manna) van den hemel; opende, door zijn
wonderd<>end
wonderdoend vermogen, voor den dorstigen nieuwe bronnen uit
de rotCen.
rotfen- van Horeb, en poogde zijn volk door goedheid ·en ernst,
op eene vaderlijke wijze aan zich te verbinden en te vormen.
verDrie maanden waren er nu, Cedert
redert den uittogt
uitwgt uit Egypte, ver.
loopen, toen MOZES
eenen berg in Arabië,
MOZES op Sil/fll,
Sil1al, eellen
Arabië. onder het
blikrem , terwijl het volk aan
eerbiedwekkend tooneel van donder en blikfem,
deszelfs voet gelegerd was, van Gvd zelven de wetten ontving.,
dcn naam der Tim
Tien geboden bekend, waarna de Israëlieten
onder den
voortaan moesten leven,
leven. en die, op twee lleenen tafelen gefchreven, in eene daartoe gemaakte kist, de Arke des Yerbonds
Perbonds geheeten~
met een afzonderlijk wetboek, door MOZES, op goddelijken
goddelijkcn last,
Jast,
vervaardigd, gelegd werden. OfCchoon
Offchoon alle deze wetten, zoowel zez~
delijke, plegtige, als burgerlijke, naar den bijzonderen toel1and
toelland des
luchtf1:reek, welke het bewoonde, alsmede Daar het
volks, en de luchtfl:reek,
doel. waartoe zij gegeven werden, gl'fchikr
gefchikr waren, werd echgroote doel,
ter derzelver voortreffelijkheid door de Israëlieten niet aanllonds
aanilonds erKantlIJn
kend. Reeds hadden zij het einde van hunnen togt naar Kanaan
bijna bereikt, toen
wen MOZES, uit hoofde van nieuwe wederfpannigheid, zich
zicl! genoodzaakt zag, zijn volk naar de woestijn terug te
voevoe·
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voeren; en eerst, na 40 ja:lr
jan moeijelijk omzwerven!
omzwervens in dezelve,
het verduren der hardfie firaffen, en na het amervell
affiervell van allen, die
in bunnen mannelijken. ouderdom uit Egypte getrokken waren,
drong de wet tot het nieuwe, aangegroeid geflacht
genacht door. MOZES
zelf mogt, uit
uic hoofde van een enkel vergrijp tegen God, de komst
in Kanaan niet
uiet beleven.
bcleven. Nadat hij JOZUA tot zijnen opvolger befiemd, en plegtig nffcheid
affcheid vnn
van zijn volk genomen had, beklom hij
den berg Neho, tegen over Jericho, overzag van daar het geheele
beloofde land, en eindigde hier zijn moeijelijk leven, in den ouderdom van 120 jaar. Hij werd in fiilte, in het
bet land Moah,
Moab, be.
graven. zonder dat iemand de plaats van zijn graf geweten heeft.
De boeken onder zijnen naam, aan het hoofd van het Oude
Oudc Testament geplaatst, bevatten het heerlijkst gedenklluk
gedenkfiuk van zijn verfiand en van zijne verdiensten. Vermits daarin zijn cigen dood
verhaald wordt, en er veel in voorkomt, hetwelk tot een en lateren tijd be!lOort,
beJoort, en ook de {tof,
flof, Steen namelijk, waarop hij fchreef,
fchreef.
het naauwelijks mogelijk maakte, om daarop fchriften van zulk ee·
eenen grooten omvang, als de Mozaifche
Mozaïfche boeken, voor de vergetelyergetelheid te bewaren, zoo heeft men derzelver vervaardiging aan eenen
lateren fchrijver, uit den tijd
rijd ,"an
van DAVID of SALOMON, gemeend
te moeten toefchrijven. Ondertusfchen blijft het altijd zeker, dat
MOZES de berigten , aangaande de gefchiedenis
gefchiedcnis der eerfie wereld,
wereld.
fchoon dan mondeling, tot de nakomeIingfchap
nakomelingfchap heeft overgeover gebragt , en dat de tien geboden, de befchrijving van den togt
bragt,
der Israëlieten door de Arabifche woestijn, en
cn voorts zoodanige
wetten, als hij aan geene onzekere overlevering kon
konde
de toevertrouwen, zelf heeft opgeteekend; gelijk hij almede de vervaardiger is
der uitmuntende liederen,
liedercn, waarin hij de reddilJg van zijn volk aan
de Roode zee bezingt, en hetzelve voor zijnen dood zegellt
zegent en
vaarwel zegt. Dé verzameling dezer llukkell,
fiukken, derzelver inkleeding,
inkleeding.
zamenvoeging, en aanvulling, uit voorhanden zijnde overleveringen,
gen. is buiten twijfel
twij fel het werk van eenen lateren tijd, welke men
m0n
echter niet naauwkeuriger kan bepalen, dan hier boven gefchicd
gefchied is.
MOZES MENDELSZOON werd in 1729, te De,fall,
Dc;!au, uit behoeftige }oodfche
Joodfche ouders geboren. Deze niet verder in zijn onderboud en
eo de verdere befchaving van zijnen geest kUlJnende
kUllnende voorzien,
verliet hij in zijn 14de
q.de jaar het ouderlijke
ouderlij ke huis, en begaf zich naar
Berli.in, waar door de weldadige onderlteuning
BerliJn,
onderllelJ1Jing zijner geloofsgepooten
teo in zijn onderhoud voorzien werd. I1ij leerde hier met veel vlijt
de Latijnfche en nieuwere talen; geraakte met ISRûr.
ISRAiir. MOZES, een
diepzinnig denker en groot wiskundige, bekend, en kreeg door dezen fmaak in die wetenrchap;
wetenfchap; terwijl Dr. AARON SALO:lION
SALO~!O'" GVMPERT
GV~IPERT
hem gelegenheid gaf, om zich in
iJl de Ilieuw(te
nieuwfie letterkunde te kunnen
MEl"D~LSZOON geheel voor wijsheid en wetenoefenen. Zoo leefde MEl'IDI';LSZOON
fchap, zonder eenige aanmoediging, dan die van zich zdvell,
zelven , ja
zonder een duurzaam middel tot zijn onderhoud,
ouderhoud , tot dat cen
een v.erR r 3
, mo010-
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mogend fabrijkant in zijde, een van zijne nntie,
n~tie, te Berlijn, met name
BERNARD, hem tot ondt'rwijzer
llERNARD,
ondt'fwijzer zijner kinderen verkuos, en ten
laatUe deel in zijne fabrijk
fnbrijk gaf. Hij nam de
dc handclzaken
handelzaken met zoo·
laatlle
veel naauwkeurigheid als naauwgezetheid waar, en gaf daardoor een
fchoon
weteu[chappeu
fcllOon voorbeeld, dat koophandel en beoefening der wetenCchappeu
zeer wel met elkander kunnen gepaard gaan.
Intusfchen kwam hij in kcnnis
kennis met LESSING, hetwelk cp zijne
vorming den voordeeligflen invloed had, alzoo deze hem op den
aard en de voortreffelijkheid der nieuwere talen oplettend maakte.
Die Briife iiber
iibe," die Empjindungen
eer!!c vrucht vnn
Empfindul1gen waren de eerl1e
van de bevan den }oodfchen
oefening "an
}oodCchen wijsgeer der Hoogduitfche taal. Ook met
AnBT en NICOLAI werd hij bekend, en de Abbtifche Corrcspondenz,
ABllT
Correspondenz,
(eene verzameling van gewisfelde brieven tusfchen ABBT,
AnnT, MENDELsMENDELSZOON en NICOLAI), zal altijd een heerlijk gedenkteeken blijven van
de onderlinge vriendfchap
vriendCchap en vertrouwelijkheid
vemollwelijkl1cid dezer
dczer uitmuntende
uitmuntcnde
fchöl1e1l l//isfmlchaften,
IFisfmfchaftell. de
mannen. Hij llam
~am aan de Bibliothck
Bib/iothek der fchölIe11
Briefe, die 11euefle
neuefle Litteratur betreffend, alsmede aall
aan de eerUe
eerlle
Algemeinen deulfchen BiWothek,
deelen der .d/gemein/!1l
Bib/iothek, een gewigtig deel, en
leverde, bovendien, van tijd tot tijd, eenige wijsg;!erige
wijsg~erige werken, die
Duitschland, maar ook buiten 's lands
niet alleen zijnen roem in Duitsch/and,
verfpreid hebben. De dringende vertogen van LAvATER
LI>VATER,, om hem
voor de zaak van het Christendom te winnen, wendde hij met veel
kieschhcid
hee verdriet, dat hij over dezen onkieschheid van zich af; doch het
vermoeden aanval gevoelde, haalde hem eene ziekte op den hals,
waarvan hij niet dan langzaam herHelde.
herltelde. Thans fchreef hij zijn .JeJei11acht und .Judenthllff1,
ruzalem, oder religiöfe il1acht
.TudenthIl11l, waarin hij de voortrelfelijkUe denkbeelden ontvouwde, die voor ecn
een gedeelte alleen
treffelijklle
verkeerd begrepen werden, omdat zij regtllreeks
regtIlreeks vooroordeelen te
Uand gehouden. Hij had
keer gingen, die federt eeuwen hadden Iland
zijnen oudUen
oudllen zoon en eenige jongelingen de beginfelen van zijn
wijsgeerig flelfel,
Uelfel, inzonderheid omtrent de leer van God, in eenige
morgenuren ontwikkeld, en maakte de uitkomst zijner nafporingen.
tieel van Morgenflunden,
naderhand, in een werk bekend, onder den titel
Morgmflunden,
waarvan,
uie hoofde van zijnen invallenden
hee eerUe
wailrvan, uit
invallend en dood, flechts het
eerlle
ewist met .TACOBI,
JAconr, over de leer van
deel verfcheen.
verCcheen. Een geleerde twist
SPINOZA, welk gefchrift
ge[chrife aan hem gerige
gerigt was, en waarin zijn overleden vriend LESSING voor een aanhanger derzelve gehouden werd,
bnarde hem veel
wellige zijnen dood. Hij
vet'! verdriet, en verhaastte welligt
fchreef er, in weerwil van den verzwakten fraat
zijner gezondheid, een
flaat zjjner
atl die Freunwerkje eegen,
tegen, onder den titel: MOZES MENDELszooN
MENDELSZOON all
Frcunde LESSINGS, en aierf
J788. Hij was als mensch niet
Ilierf in Louwm. 1788.
minder vereerenswaardig, dan als wijsgeer, en trachtte voor zijne
geloofsgenooten zooveel mogelijk nuttig te zijn. Be[cheidenheid,
BeCcheidenheid,
weldadigheid en ongeveinsde godsvrucht waren de fieraden van zijn
hart,
werkzaamheid, en vrolijke opgebart, en fchranderheid, rustelooze werkzanmheid,
ruimdheid die van zijnen geest. - Behalve de reeds genoemde werken
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leen, heeft
beeft hij ook nog uitgegeven: Philof()fifche
philofi;fifche Schriften, g~ dee.
len; PHIIEDON,
PHAWON, oder iiber die Unflerblichkeit der Seele.
Seele, beneveus
beneveU$
eenc overzetting van de 5 boeken van MOZES, de P!àlmen.
Pf:1.lmen, enz.
MUCIUS CORDUS SCAEVOLA, (eigenlijk ClIJUS
CAJUS MuClUS
MUClUS
CORDUS). Een edel Romein, uit de eerile
di~
eerlle tijden der republiek, die
de naauwelijks gevestigde vrijheid zijns vaderlands door eene froufioute daad redde. Toen namelijk, door het beleid en de frandvascig.
fiandvastig.
beid von
heid
V3n L. JUNJUS
JUNIUS BRUTUS, de laatile
laatfie koning van Rome, TIIRQ.UIT .... RQUINIUS de hoovaardige,
hoo"fJtJrdige, van zijnen troon beroofd, en, met zijne godgod ..
oelooze gemalin en zonen, uit Rome gedreven was, begaf zich deze
deloaze
dez~
tot zijnen bloedverwant PORSENNII,
PORSENN .... , koning van het Etruskisch Clu!iClufitim,
1110, die, met zijne benden, Rome, in het jaar 255 der fiad, belegerde, om T IIRQUIN1US
ARQUJN1US in deszelfs vroegere waardigheid te herllellen
herfiellen,,
Dan MuclUs,
MUCIUS, zijn vaderland reeds tot het uiterile
uiterfie gedreven ziende, en hoogst misnoegd, dat de jeugdige republiek haren vrijen hals
onder het juk des tinlns weder zoude
zO\.lde moeten krommen, verzocht den
Romeinfchen fenaat om de vrijheid, om zich in het vijandelijk leger te mogen begeven, met geen minder oogmerk. dan om den
koning van kant te helpen. Met eenen dolk gewapend, kwam hij
aan de tent van den vorst.
gelukkig aan
vorst, waar juist op dat tijd!l:ip
tijd!1ip
tie
€ie foldij w:erd
w.erd uitgedeeld; doch hij doorilak
doorfiak den fchrijver in deszelfs plaats. MucIUs,
MUCIUS, hierop aanilonds
aanfionds door de wacht gevat, fprak
met een onverfchrokken gelaat tegen PORSENNA: "Ik ben een Ro.
Ra"meinsch burger, en mijn naam is C. MuclUs.
MUClUS. Als vijand heb ik
"den koning.
koning, onzen vijand, willen ombrengen, en zooveel moed$
moeds
"als ik tot dezen moord heb, zoovccl
mocds bezit ik ook,
zooveel l110cds
,. om te fic!rven.
fr<!'rven. Ik ben niet dil
"om
dij eenige, die dit befJuit
beOuit tegen u
" heb opgevat: een groot getal Romeinfche jongelingen zal met
"mij naar denzelfden roem trachten; en dit is de oorlog, die u
Romeinfche jeugd aankondigt:' Toomig
Toon~ig en ver[chrikt,
"de Romeinfchc
verfchrikt, dreigde PORSENNII
PORSENNA hem met den brand!lapel,
brandfiapel, wanneer hij niet ontdekte, welke aanflagen men tegen hem fmeedde;
(meedde; doch MuclUs
MUCIUS hernam: "om nu te overtuigen, hoe weinig zij ligchaamsrmarten
Iigchaamsfmarten achach.
" ten, die !laar
tiaar roem frreven,
"ten,
fireven, zoo zie, wat ik doe:" en met deze woorden fiak
frak hij zijne regterhand in gloeijende kolen, die
op een altaar fionden.
nonden , en liet ze met eelle
eene onbewegelijke !landvastigheid verbranden •. Deze !loute
frome daad verba~sdc
verba~sde den koning zoo
zeer, dat hij hem niet alleen zijne vrijheid fchonk, maar.
maar, op ver-verRomeinfche jongelingen zijnen dood
klaring van MUClUS,
MucIUs, dat 300 Romeillfche
aanfiollds het beleg deed opbreken, en met de
gezworen hadden, aanilonds
republiek den vrede floot. MUCIUS,
lVIUCIVS, nu alleen zijne linkerhand kunSCAEVOLA; terwijl de
nende gebruiken, verkreeg den bijnaam van SCIIEvor.A;
fennat
fiuk lands teil
ten loon {chonk,
fchonk, en eene ecrzui! voor
fen{lat hem een fruk
hem liet oprigten.
MUFT!, GROOT·
GROOT - MUFTI, (bij de Turkm genoemd SheWISheikhVlis/om,
Ulis/nm, dat is boofd der uitverkorenen), is
Ï5 het opperhoofd vnn
v~n
Rr4
~u
R r 4
den
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den Turkfchen
Turkrchen godsdienst en der Turkfche
TlIrkfche wetten, en
~n in f2ng
rang de
de:
eerfie
~erfie fiaatsdienaar, die op den groot-vizier volgt. Hij geniet zelfs
van den fu!tan
fultan eerbewijzen, welke deze niet
nict omvangt. Zijne verkiezing hangt alleen van den keizer at:
af: Zoo lang als hij in zijnen
pOSt
post blijft, kan hij niet
nict ter dood veroordeeld worden, gelijk andere
1laatsdienaren
11aatsdienaren : de keizer kan hem alleen afzetten; doch zijne goederen kunnen daarbij niet verbeurd worden verklaard. De Mufti
wordt als uitlegger van den Koran, en,
cu, over het algemeen, in alle ge_
wigtige zaken geraadpleegd,
geraadpleegd. inzonderheid
inzonderhcid in :Ille
alle geregtelijke handelingen en lijffiraffelijke zaken. IIij deelt zijn gevoelen zeer kort,
zonder eenige opgave der redenen, in gefchrift mede, en voegt er
in bedenkelijke gevallen bij: God weet, 'Wat
wat beter
heter is. Zulk eene
eeue
tlitfpraak,
armen knecht Gods
uitfpraak, bij welker onderteekening hij zich den orwe1I
noemt,
heet Fe/.fall,
van hier de l\lL1[[i
Feth'e,
noemt ,heet
Fet.falt, en vnn
l\ll1fti zelf Sabihi
Sabibi Feti~'e,
dat is Heer der geregteJijke vonnisfen , en zijn geheimfehrijver
geheimfchrijver Fa.
Fe/·
fah
fall E111mi.
Emtni. De inkomsten van den Mufti zijn zeer aanzienlijk. In
groote fieden is nog een
ecn Onder lVIufti,
Mufti , die zijnen
zijncn pOSt, niet dan door
groote gefchenken, valJ
van den Grot)t-Mufti
Grot1t-Mufti verkrijgt.
MUG. (Cukx
(Culex L.) De limit
fimit van dit infekt bcnaat
bell:aat uit borfielha.
borfielharige fiekels of angels, die
<lie in eene
eeue buigzame fcheede beflmen
belloten zijn.
Men vindt onder dit ge(]acht
gellacht van infekten onder anderen de Piep.. of
Zingende-Mug (Cu/ex Pipiens),
Pipiens) , welke aschgraallw is; op het achterlijf 8 bruine ringen heeft, en zich voornamelijk ophoudt aan het
water. In vele luchtll:reken,
luchtnreken, vooral in de heete, zijn deze diertjes.
diertjes,
die door de Europifche zeelieden Jlf/lS.\'feten
Jlfus.(·leten genoemd worden, ill
iij
verbazende menigte, en verllrekken
verllrekkell dikwijls EOt
tot eene zeer gevaarlijke plaag. Onkundige reizigers geven
g.evcn ook meestal
mee.stal :lan
aan alle !lekende,
fiekende.
naar Muggen gelijkende, iufektell
iofekten den algemeenen r.aam
il'1usen Daaf
naam van 1I'lus/tietell. - De Kriewe!-Mug
Kl'iewe!-Mflg (Cultx
(Culex Reptans)
Repfans) is zware; heeft glasglas_
/tie/eli.
achtige vleugels, en zwarte, met een wit kringetje voorziene, pao.
poo.
ten. Men vindt het diertje in het bergachtige gedeelte valJ
van Lap/and,
Lap/ond,
het Zuidelijk Siberië, doch vooral in het Banflaat,
BanfJ(1at, waar zij twe~
maal in het jaar, namelijk in de lente en in den zomer, bij ontelbare fcharen verfchijnen, en dermate in alle openingen, van het
lijf der paarden en ander vee kruipen, dat het daardoor dikwerf binflen
nen weinige minuten ll:erven
nerven moet. Ook voor den mensch worr
den zij dan, op zijn minst genomen,
genomen , ten uiter!le
uiterlle lastig,
lastig t zoo al niet
even gevaarlijk.
MUGGENDORF. Een vlek in Bei,jeren, onder het landgerigt
landgerigc
van Ebermtwflad
Ebel'mallflad behoorende , dat merkwaardig is uit hoofde van de
onderfcheidene holen, die in de bergen, welke hetzelve omringen,
gevonden worden. Het fchoonlle en grootlle
grootne is het Rofenmu/lersRofenmu/ltrshol, dat als eene kerk gewelfd, en
elJ met figuren van !lalastiet
fialastiet,, (dropneen) bezet is; doch voor den natuur-onderzoeker is het GailenretlGai/enrell{leen)
,her
Zoöliten-ho! het
hct merkwaardiglle. Deszelfs ingangen zijn moei.
,!ttr - Z()öliten-ho!
jelijk en gevaarlijk, en hetzelve bevat in diepe rotskloven groote
~roK·
~rok·
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brokken half verfieende thoon, benevens eene oneindige menigte
dierroorten. - Kopgroote beenderen van ten deele ons onbekende dierfoorten.
PEL, ROSENMtJLLER
befchfij_
ROSENMlJLLER en GOLPFUSZ
GOLDFUSZ hebben van dezf;! hQlen
holen befchJij_
vingen geleverd.
MUHLHEIM. Een kreits en eene fiad in hel
het Pnliififclle
Pnliififche regerings.
regering$"distrikt Keulen, een uur beneden deze plaats, met 3800
,'3800 inwoners en
eene
Ri/,). Zij heeft
groolendeels aan
fefle gierbrug over den RijfI.
heefe hare welvaart groOlendeels
de uit Keulen verdrevene Protestanten te danken. Men vindl
vind, er aanZienlijke fabrijken van wollen en zijden fioffen, leer-bereiderijen,
rabaks-fabrijken. De verzendings
verzelldings ea'Jdel
halldel is er llan~
aan.
:luiker rafinerijen en tnbaks-fabrijken.
merkelijk en de omliggende landnreek
wjjiJbouw eJl
..
landilreek levert wij\Jbouw
eR veeteelt op
op~
MUtDEN. Eene der oudfie
oudlle fieden van Holland,
Hollaml, gelegen II~ uur
ten Oosten van .dm.Jlerdalll,
.Amflerdam, aan den mond der rivier de: reent,
Fedt!,
weiJce aldaar in de Zuiderzee valt; waarom dez.e
we*e
de~ fiad dan ook,
ook. in
de 9de en 10 eeuw, d11luida
dmuida genoemd werd. Zij telt {)mtrent
Elmtrent 1200
inwoners, welke meest In de visfcherij, vooral van ijbaars,
ljbaars, ijholijhot en
fcheep,timmerwerven en buskruid-molen
paling or~ in de zoutketen, de fcheepstimmerwerven
buskruid.molen
hun benaan
befiaan vinden. Aan de Noord-Oostzijde der fiad, op den hoek
van de recht
Peeltt en Zuiderzee, ligt het aloud en aanzienlijk flot, ook wel
frluitlen gClloemq, hetwelk reeds, volgens
volgClJS de oude
kasteel of huis van Muit/w
riJm-kronijk, v66r deo
den iijd
rijm-kronijk,
tijd .van graaf FLORIS den V gemcht;
gefiiche; maar door
dien graaf opgemaakt en aangekocht is. Dit Ilot
/lot is in het eerst doQC de
.graven,
frJuiden in der tijd, die
qaven, en naderhand door den drosfaard van Muiden
levens \jas bailluw van Gooiland en hoofè.officier
hoofd-officier van Weesp, Weesperkerspel en Hoog-Bi.flmn·,
Hoog-Biflllle,-, als kastelein van den huize van MIJidul,
Muiden,
;/!rkerspel
bewoond geweest. Hetzelve is voor eiken beminnaar van Nede.rlaodr
Nede.rlaod.
f'the
geworden. niet alleen om dat, op het
bet
f'Che letterkunde onvergetelijk geworden,
Nederlandfche vernuften t
zeskant torentje van dit flot.
flot, de vorst der Ncderlandfche
de drosfa2rd PIETER CORNELIS-ZOON HOOFT zijne voornaamlle
voornaam{le werken heeft gefchrcven, maar ook, om dat, op ditzelfde flot, zoo
mannen, als VOSSlUS , BARLAF.US.
vele verdienstelijke en geleerde manncn,
BARLAEU~.
VONOEL;
VONI)EL; I:Iul]GENS,
I:!uIJGENS, REAEL en BAAK, benevens de TESS&LSCHilng
TESSKLSCHäDE
en anderen, zich met den edelen drosfaard vereenigden en uiûpan.
uitfpan.
ning en vervrolijking vonden in de opbouwing
lling
ophoU\ving onzer tale en de oat.
oatwikkeling van
V2n den echten fmaak voor het fchoone; zoo dat VOLLE.NHOV:EN
Illuiden was- de ware /le/iean;
/Je/kan;
LE.NHO\'EN met regt kon zingen: Te N/uideu
enz. - Dit z\!lfde
z~lfde flot is, in de laatfie
Iaarfie jaren, gebruikt tot eene bewaarplaats van bus
buskruid
kruid en andere oorlogs-behoeften, maar als nu
van. kruid ontruimd, ten gevolge van verzakkingen, afwijkingen en
andere gebreken, aan hetzelve ontdekt. De fchoorfieen, op de zaal
van h.et flot, draagt nog des drosfaards fpreuk: Semper nocuit di/fer.
differre PtJrllt;s;
pPrlJlÏs; en de fchoorll:een,
fchoorfieen, op de groote kamer.
kamer, des drosr.'1ards
drosC.,ards
zinnebeeld, eene
eelle zon, met de zinfpreuk: Omnibus idem. Van den.
IJ1uiden, aan de pilaren on
zelfden drosfaard hangen, in de kerk te lIfuiden,
wapt!n van HOOFT.
HOOFT,
der het orgel, twee wapenborden, waarop het wapen
en dat zijner echtgenote HEl.EONORA
Hf.l.EONORA HF.Lt.El\lAPiS,
Hf.Ll.El\IA~S, beide van .647.
,647.
R r 5S
elk
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elk met een zesregelig versje, aanwijzende het eerlle
ccrlle Gods goet1lreitl,
goeàlteitl,
en het tweede, 's MenfchclI
Menfchett pligt. Een half unr
uur ten Oosten Muiden
ligt het klein en vrolijk dorp Muiderherg, dat met Muiden ééne ge.
meente uitmaakt en !:!.:IO
~.:IO inwoners heeft. Hetzelve is fraai met boomen beplant, waar te midden de kom en berg, met de omliggende
koren.
koren- en weilanden, lusthoven en bosfchen, ilranden
llranden en Zuiderzee,
de fchoonfie
fchoonlle gezigten opleveren;
opleveren ; terw~
terwijlI de echo op de plaats Rust.
,ijlt,
,ijle, als eene der zonderlingfie,
zonderlingt1:e, fchijnende uit den groqd
gro~d op te koko.
men, algemeen bezocht wordt. Het was in de nabuurfchap van dit
dorp, dat graaf FLORIS de V, in 1.:196, door de zamengezworene
edelen is vermoord, en wel vermoedelijk, op de Bergergoog , bij de
ZlIIarte
Zwarte weg, alwaar nog een gedeelte der floot wordt gevonden, fe·
fee
Gravefloot ,
dert dien tijd, zoo het fchijm,
fchijnt, en nu nog, gen oemd 's Gmvefloot,
waaruit de vermoorde graaf is opgehaald, en naar Muiderherg ver.
ver\foerd , op een bergje of heuvel, waar vervolgen in 1324 door graaf
WILLEl\f, ter gedachtenis, eene kapel is gefiicht
getl:icht en thans de kerk !laat.
fiaat_
MUILDlER. (Malus) I.
MUILDIER.
J. Het viervoetig dier, hetwelk aoor eenen mannelijken ezel en een merrie.paard
merrie-paard geteeld wordt, noemt men
eigenlijk het gewone Muildier; zijn kop is dikker en korter dan
de
cie van het paard; zijne ooren zijn bijna zoo lang als die van den
ezel, met wien het in pooten en fiaart
t1:aart overeen komt; doch de
dikte en grootte heeft het weder van het paard. 2.
~. Het ander is de
Mui/.ezel,
Mui/-ezel, in het Latijn onder den naam van Hinnus, in het Fransch
onder dien van Ie Bardeau bekend, en voortkomende uit eene eze.
lin,
Hn, die door een en hengst befprongen is. Zijn kop is kleiner, zijne
ooren zijn korter, en zijn fiaarc
OOfen
t1:aart is met meer haren bezet, dan die
\'aD den ezel. Ook is de Muilezel veel kleiner dan het eigenlijk
van
gezegde Muildier.
Het is ten onregte, dat men beweerd heeft, dat de Muildieren
volllrekt
\1oI11rekt onvruchtbaar waren. Zij bezitten, even als andere dieren,
al de voorttelings - werktuigen. Het Muildier is zeer gezocht,
bijna zoo ilerk als het paard en zoo taai als de ezel. In Span.
je, Italië, over het algemeen in het Zuidelijk Europa en in
beeft men zeer veel nut van hetzelve.- De
de bergachtige fireken, heeft
Spanjaarden hebben het op paragutI'J
Paraguf1'j voortgeplant. waar deze die.
ren zeer klein zijn en niet tot den landbouw gebruikt worden.
Zij maken eenen aanzienlijken tak van koophandel uit tusfchen deze
provincie en Peru; wordende jaarlijks 60,000 Muildieren naar Peru
gevoerd, waar men hen zeer hoog fchat. De Indianen van de Cordi/leras
di/kras geven hun zelfs den voorrang boven de paarden. - In dit
gedeelte van Amerika is de Muilezel in het geheel niet bekend;
ook is de laatlle
laatfie over het algemeen zeldzamer; en het is ook èeze~
die tot het fprookje der zoogenoemde Jumarls, dat is, van zulke
bastaard.dieren
bastaard-dieren heeft gelegenheid gegeven, welke uit de vermenging
van het paarden- en os!cll-gellacht
osfen-gellacht zonden
zouden voortkomen.
MUiS.
MUIS. (Mus) Het gellacht
gefJacht der Muizen bij LINNEVS
LINNEUS bevat ve-
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te Coorten, welke, de onderlle fnijtnnden
fnijt:mden uitgezonderd, naauwelijks
door een duidelijk uitwendig kenmerk onderfcheidt:n
onderfcheidt!n worden. Wij
zullen ons hier alleen tot de volgende [oorten bepalen.
1. De Huismuis (Jlfus
(1I1us Musculus
Museu/us of Domestims)
Domestieus) heeft eenen langen llaart, en vier vingers aan de voorpooten,
voorpooten , van welke de duimen
geene nagels hebben. Dit diertje, hetwelk een ieder genoegzaam
bekend is, behoort in Europa en in de gematigde llreken vall
val! dzië
Azië
en Amerika te huis: het heeft zich bij den mensch genoegzaam
tot een huisdier opgedrongen, en eet
eee bijna alles, wat het met
mee zijne
bos.
tanden bijten
bijeen kan. Somtijds treft
trefe men deze Muis ook in de bos~
fchen aan, niet
niee ver van de woonplaats der menfchen,
men[chen, vooral wanneer de noten of eikels rijp zijn. Over het algemeen verwijdert zich
nice ver van zijne geboorteplaats, en is ook daarom Diet,
de Huismuis niet
niet,
gelijk de andere Muisroorten,
Muis[oorten, gewoon, groote reizen te ondernemen.
Dit fierlijke, vlugge, voorzigtige, en door noodzakelijkheid dik.
dikwijls fioutmoedige,
lloutmoedige, diertje, is veeltijds zoo bevreesd, dat men heeft
heefe
met de hand fiuiptrekkingen
dae het bij het grUpcn
grijpen meI
lluiperekkingen
waargenomen, dat
kreeg. Hee
Het vale
valt nooit
nooie zijnen vijand aan, maar zoekt zijn heil
beil in
vlugt.
De Muis heefe
heeft een fijn gehoor en fijnen fmaak,
fin aak , en een uit-uie-roumende reuk; daarenboven is zij zeer zindelijk. Bij dag houden
muntellde
zij zich [chui!
fchuil en flapen,
/lapen , en gaan bij nache
nacht of avond bun voedfel
zoeken, omdat zij bij dag in huis het geraas vreezen. Daar echter, waar hee
het fii!
lli! is, gaan zij [om
fomtijds
tijds bij dag uit, en flapen des
nachts. - Men heeft echter waargenomen, dat de Huismuis, hoe
vreesachtig ook, zich echter aan dcn
den mcnsch
mensch kan gewennen en zich
laat tam maken. Ook ~egt men, dat zij voor de muzijk niet ongevoelig zijn, gelijk LINNEUS rceds
reeds heefe
heeft waargenomen. Gedllrende
Gedurende
tot Slagtm., brengen
een groot gedeelte van het jaar, van Sprokkelm. coe
7 in getal,
getal ~
de wijfjes hunne jongen eer
ter wereld, gewoonlijk 6 of 1
fomtijds minder, en ook meer, ja cot
tot 9 toe. De jongen worden
in nestjes uit hooi
booi,7 wol, papier, en dergelijke z:unengelleld
zamengefield 1 opgevoed. Bet wijfje draagt IS dagen, en zoogt even zoo lang;
na welken tijd de jongen, die kort na de geboorte blind en bijna
geheel naakt waren, reeds genoeg ontwil,keld
omwikkeld zijn, zoodat zij hunne moeder verlaten, en
e11 na 2 of 3 maanden volwasfen zijD. MERREM heeft
heefe waargenomen, dat er
cr in den tijlf
tijd vnn
van één jaar, uit één
paar Muizen, 3450 geboren zijn. - De Muizen kunnen :zich
zich lang
van drank onthouden, van waar dan ook het bekende fpr.eek.
woord: "een muizen-maaltijd houden;" bet water echter, fchijnen
fchijnell
zij niet geheel te kunnen ontberen. Zij veroorzaken den menscb
cr zeer op uit is, alles uit te denken,
vele fchade, zoodat men er
om ze ee
te verdelgen; men gebruikt tot dat einde katten,
katten. vallen en
bunne natuurlijke
vergift.
Grootendeels echter, worden zij door hUllne
wezels,J egels, katten en roofvogels, vernield. - De
vijanden, als wezels
witte Muizen met
lJlet roode oogen, zijn de kakkerlakken hunner foore,
foort,
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en fomtljds zoo
Zoo afkeerig van het licht, dat zij daarin hunne oogen
toedoen, en voor blind kunnen gehouden worden.
Il. De Boschmuis of groo/e Fetdmuis, Springmuis. (Mus Si/vati.
~us). Haar fiaart is zoo lang als het lijf; de borst geel en de buik
witachtig. Reeds van de oudfie tijden af is deze foon in Europa
en Azië bekend geweest.
Men treft dezelve veelvuldig aan in
Dui/schlnnd, Engeland, f)'anlcriik, Zwilferland, Ilalië en Ruslaud.
OOK in 011S land word~ zij bijna overal gevonden, behalve op plaat.
fen. waar de grond vochtig is of dikwijls overfiroomd wordt. De.
ze roOrt houdt zich op in bosfchen, akkers en drooge weilanden,
van waar zij ook wel eens in tuinen overloopen. Zij wonen in ou.
de boomen onder firuiken, en meermalen in holen, welke 2 voet
diep, horizontaal, bogcig en onregelmatig zijn. De ingang is ci.
lindervormig, fchainsch, of perpendiculair·; de uitgang echter is dubbeId, of boven op den grond, of in twee kamers uitkomende,
waarvan de eene den voorraad bevat, de andere tot de woonplaats
van de jongen en het Wijfje leidt. Dit diertje heeft tot vergoeding
da' flimheid eene bijzondere vlugheid; zijne wijze van gaan verdient' eene bijzondere opmerking: wegens de lengte zijner achter.
pooten moet het bij fprongen loopen, van waar het dan ook den
DlIam vah Springmuis (Ral SalJlcrelle) gekregen heeft.
De Doschmuis teelt nog fierker voort dan de Huismuis; zij brengen, namelijk, 3 of 4 maal janrlijks, van 6 tot J 2 jongen ter we·
reld. Van hier, dat de akkers dikwijls met eene ontelbare menigte
.Is het ware bedekt worden, hetwelk vooral in den herfst plaats
beeft, wanneer er een drooge en zachte winter en een warme zomer zijn voorafgegaan. Men heeft berekend, dat 50 paar Bosch.
muizerr, die éénen winter op een veld hadden doorgrbragt, in den
völgel'ldel1 zomer tOt op 24,000 vermenigvuldigd waren.
Hun voedfel befiaat voornamelijk uit het plantenrijk; hetwelk de
ondeeding dezer diertjes bevestigt, hoewel zij fom tij ds vleesch,
en eijeren van gevogelte gebmiken. Door honger gedreven, fparen
zij ook de kleinere muisfoorten , en dikwijls hunne eigene foort,
'!liet. De natuurlijke vijanden dezer diertjes zijn: de marter, de
bunfing, de gewone wezel, . bonden, vosfen , kauen,
katten, egels, varkens
en groote muizen: ook wo~dell zij menigwerf door het vee vertrapt, en ftrekken fommige vogels, als valken, uilen, kraaijen, raven,
ekfters enz., ter prooi. Van de kleur van deze foort worden er weinig verreheidenheden gevonè.
gevonè.~n.
De witte Boschmuis is dikwijls
~n.
bij de rivier de Wo/ga aangetroffen. De verfcheidenhedcn,
verfcheidenheden, wat de
grootte betreft, zijn meer toe te fchrijven aan de meerdere of min.
dere hoeveelheid voedfel , dat zij gebruiken.
3. De kleine l'éldmuis, lIfollllflÏS. (Mus ArYalis). De {bart
fiaart is
middelmatig lang; de rug ijzerkleurig, en de bmK aschgraauw. ZIJ
woont bijna door geheel Europa. Zelfs de koude belet haar niet
til
In Azië,
tn het Noorden van Rusland cn Zweden door te dringen. lil

ech.
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aaDo
echter. heert
beeft PALLAS deze Muizen niet over de rIvier
rIvIer de 00, aao.
getrolfen.
getroffen. Men vindt haar veelvuldiger dan de Boschmuis. ZIJ
houdt zich des zomers meer in weiden,
weiden. hoven en velden; doch des
winters meer in bosfchen, in holen onder den grond, op. Deze
wimers
grootfie reizen, vooral,
foort van Muizen ondernemen dikwijls de grootae
W:1nneer
wanneer zij uit gebrek :tan
mm voedfel , of door te groote vochtigheid.
genoodzaakt worden van de eene plaats naar de andere te verhui.
zen, en zelfs, volgens HOUTTUIJN.
HOUTTUljN, in groote menigte de Zuiderzel
Zuiderzee
over te trekken. Zij reizen dikwijls van het Zuiden naar het NoorNoor·
den: zoo verhaalt men, dat zij in 18
1818
r 8 in Frankri.ik.
FrankriJk, in de lente, de akkers vernield hebben; dat zij in het begin van den zoBe/gien. daarna in
io Hol/and.
Hol/and, en
mer in de Zuidelijke provincien van Be/gim,
eindelijk.
eindelijk, in Oogst- of Herfstm., in Noord-Hollond
Noord-Holltlnd gevonden zijn.
De vermenigvuldiging dezer diertjes is zeer aanmerkelijk. Het wijfwijf.
je brengt meestal 6 of 8 iongen
jongen ter wereld: fomtijds , echter,
I.1 vermeerderd; zelfs heeft men in 1819
wordt dit getal tot 10 of I.l
in één hol 16 jongen aangetroffen.
De jaren van 1818 en 1819 mogen
mogt'n met regt 1I-fuizenjaren
llIuizenjoren genoemd worden. Men zegt, dat zij in 1818, aan den regeer oever
van den RiJn,
Rijn, in zoo groote menigte geweest zijn, dat in ééne
Offenbtlch genoemd,
genoemd. binnen den tijd van 3 dagen, 47,000
wijk, Offenbach
Muizen gedood werden, en een zeker landman binnen 8 dagen 250.
25°.
en een ander binnen 5 dagen 600 Muizen heeft omgebragt. Zoo
heeft ook een boer bij Laurt11tne
Lau[mzne , ..... in den tijd van 3 maanden, meer
dan 15,000
15.000 dezer fchadelijke diertjes vernield. Daarenboven was
men op vele plaatfen van Frankri.ik,
Frankrijk, Duilschlolld
DuilschitlIJd en fommige propro·
genoodzaakt, wegens de door MuizeD
vincien van ons koningrijk genoodzaakt.
Muizen
vinden
veroorzaakte fchade, de akkers tweemaal te bezoaijen.
bezaaijen. In het her.
togdom SokJe-Gotha
SakJe-Gotha heeft
beeft men in 1817, binnen 5 maanden, 89,565
en in 1818 meer dan !200,OOO
200,000 Muizen omgebragt.
Deze Muisfoorc
Muisroort heeft fom tijds verfcheidenheden. Zoo vindt men
dikwijls geheele witte, met roode oogen, gelijk in II~19
~ I 9 bij het dorp
Maarsfen , en in 1758 vond DAUBENTON eene geheel zwarte bij Per.
Moars[en,
roil/es.
[ail/es. Men trefe
treft ook wel verCcheidenheid
verfcheidenheid van grootte aan: fom.
fomwijlen zijn zij zeer klein, dan weder zeer groot, gelijk vooral
in die jaren, wanneer zij in groote menigte voorhanden zijn. In
balf
1819 zag men er, die zond er {taart
{laart en meer dan vier en een half
duim lang WMen.
wuen. Ook heeft men bij de ftad
Pionm, in Priesaad Yianm.
/-'riesland en op andere plaatfen de Mus minutus, met de Silvoticus
Si/VtllÏcus en
dryolis
na~m
drvalis aangetroffen, bij de landbouwers bekend onder den naam
van RlJode-Muis,
Roode-Muis, Boekweit - Muis. Dergelijk diertje, hoewel eenigzlns grooter, vindt men op de duinen aan zee bij het dorp
nigzins
SCMveningen,
S,lIevLningen, hetwelk men Duin - Muisje noemt.
MULATTEN. Zoo noemt men in de beide lndiën diegenen,
welke eenen
cenen blanken of Europeaan
Europcoan tot vader, en eene zwarte of
ingeborene tot moeder hebben. De Spanjaards noemen insgelijks de
zoo-
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~oodanige Mulattm, die uit eenen zwarten of Ncger
lndïNeger cn eene lndi.
aanfche vrouw geboren zijn, alsmede de kinderen van eenen lIlaor,
Spaanfche mocof lVIahomedaanfchen Afrikaan uit Ba/"bari/e,
Barbarij:e, en eene Spaall[che
moeder; en zoo ook in alle deze gevallen omgekeerd.
MULDER (JOHANNES) werd den 15 van n1oeim.
nIoeim. 1769, te
Franeker, uit zeer eenvoudige, brave burgerlieden geboren, die alles voor het welzijn van hunne kinderen wilden opofferen. Reeds
vroeg in hem meer dan gewone talenten, vooral de zucht voor
de fraaije kunsten en wetenfchappen,
weten[chappen, ontdekkende, leidden zij hem,
op raad van den geleerden GEORGlUS
GEORGIUS COOPlIIANS, tot de letteroefe.
letteroefeningen op, en gaven het geheele
geheeIe belluur
beiluur van hunnen zoon aan deverfiandigen geneesheer over, die hem al het onderwijs liet gezen verllandigen
nieten, welk lIoodig
noodig is, om met vrucht de akademifche loopbaan in
te treden. Aan de hooge fchool te Franeker woonde hij de lesfen
van den beroemden IJpElJ. WASSENBERGH, VAN KOOTEN, CHAUDOIR
en DE LILLE bij, en werd in 1790 meester in de 7rije kunsten en
doctor in de wijsbegeerte. Van hier begaf hij zich naar de Hooge
fchool te Leijden; hoorde aldaar, ten einde zich zoo wel in de gelesfen der beroemdile
beroemd!l:e mannen,
mallnen,
nees. als heelkunde te volmaken, de les[en
van een
eenen
nRUGMANS, OOSTERDIJK, PAR"'.
PARAen SANDIFORT, VOLTELEN , llRUGMANS,
laatilen, naar
DljS en DU PUY, en ging in 1792, op raad van den laatllen,
Londen, ter zijner verdere volmaking, vooral in de heel- en verlos.
kunde. waar hij, niet flechts bij alle geneesheeren gezien was, maar
ook de welverdiende vriendfchap
vriendrchap en achting van CRAWFORT, S:\UTH,
S"UTH,
INGENHOUSZ, HUNTER , CLINE en andere beroemde mannen genoot,
INGENHousz,
en tot honorair lid in Gays-hospitaal werd aangenomen. Na verloop
van een jaar kwam hij, met eenen aanzienlijken voorraad van kundigheid in beide genoemde vakken, in zijn vaderland terug; bleef
nOg" een jaar te Lefjden,
nog
Leij"den, en ging hierop naar Franeker, waar hij op
den Sllen
811en van Louwm. 1794 tot doctOr in de geneeskunde bevorderd
werd, op eene fchoone, eu
en overal met roem bekende verhandeling,
getiteld: Histaria /iteraria et critica forcipllm et vectiutll obftetriobftetri'
ciorum,
~ÇHLEGI!L te Leipzig, in 1798,
dOTum, welke door den geleerden SCHLEGEL
in het Hoogduitsch vertaald is.
H~t
Het kon niet misfen
misCen,, of een man, in alles zoo zeer uitblinkende,
moest te eeniger tijd tot hooget pOSt bevorderd worden; gelijk hij
dan ook kort daarna als 's lands Operateur en Lector in de Ontleed.
tn Férloslrunde te
tc Leeuwarden werd aange!l:eld,
aangeileld, welken post hij met
fractwis osjium,
eene openbare voorlezing, de [ractwis
asfium, aanvaardde, en gedurende deszelfs waarneming verrchillende, meer of min gevaarlijke,
kunstwerken verrigtte. Na een verblij f van 3 jaar te Leeuwarden,
waar hij te gelijk de geneeskunst oefende, viel hem in 1797 den
leerf1:oel aan de Hooge fchool te Franeker in de Genees-, Heel, Ontleer!l:oel
leed- en Yerloskunde ten deel, en aanvaardde hij dezen post met eene redevoering: de. Us, quae ftudium Cltirurgicum et Obftetriciu11I
Obftetriciu11l

naUra
a:lIpliftcanduln et me/jus
noS/ra in
;n patria cum maxime, t1Il1plificandliln
melius excolendum

im.
im-
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bttpedlunl. Hij bragt hier niet weInig
bIIpcd/unl.
weinig tot de opkomst der Hooge

fcllOOI we, en gaf vele bewijzen van zeldzame kunde en ervarenheid, vooral in het verrigten der zwaarfle
zwaarfie kunstbewerkingen,
kunstbewerkingen , onder
anderen door het afzetten van het dijebeen, onder het heupgewricht,
in 1798, in het dorp Dronrijp aan een meisje gedaan: eene kunstEnge/ond, en
bewerking , te voren, voor zoover bekend is, eens
eells in Engeland,
Fmnnaderhand twee maal in Egypte, en eens aan den RiJn door Franfche heelkundigen, met een ongelukkig gevolg verrigt; doch die bij
<lnzen MULDER met de gelukkigfle
(t).
<>nzen
gelukkigfie uitkomst bekroond werd Ct).
!lij
Hij was de eerfle
eerfie,, die in Fries/and
Friesland de inenting der koepokken aanried, en, door derzelver aanwending aan zijne eigene kinderen, aan
anderen een voorbeeld gaf. In J 800 werd hij Rector Mag,lificus,
en in hetzelfde jaar lid van de commisfie
commis{ie van Geneeskundig toevoorzigt in Yries/alJd,
Friesland, wanneer tevens zijne verhandeling op eene vraag,
door het heelkundig ~nootfchap te Amflerdam voorgefield
voor gefield , over
ltet afhalen tier
nageboone, met goud bekroond werd.
1u:t
fier nageboorte,
Gronillgen beroeIn 1807 werd MULDER aan de Hooge fchool te Groningen
pen, in de plaats van den beroemden MUNNIKS,
MUNNIKs, welken post hij
op dit uitdrukkelijk, en hem gaarne toegeflane,
toegefiane, beding aannam,
dat hem de oprigting van een heel- en verloskundig ziekenhuis, in
die fiad tot dus verre Dog niet aanwezig, moge
mogt worden opgedragen;
uit.
het geen dan ook door hem,
hem. in 1808,
I 808, met den gelukkigflen
gelukkigfien uitllag geopend werd. Bij het
het· aanvaarden van zijnen post hield hij
flag
i!ene uitmuntende en gezochte redevoering: de meritis PETRI CAMPERI
eene
in Anat9111iam
comparatatn, en werd tevens kort te voren lid van
Anat/J1IIiam comparatam,
de koninklijke Maatfchappij te Haarlem,
Hoar/em, en van de commisûe
commisfie van
Geneeskundig toevoorzigt dezes kwartiers, alsmede van het koninklijk
inilituut van kunsten en wetenrchappen.
wetenfchappen. Ook aan de Hooge fchool
fchooJ
te Groningen kweet zich MULDER in alle de hem toevertrouwde
vakken met eenen voorbeeldeloozen ijver. Zijne lesfen over de DierDier.
kunde, zoowel als alle zijne overige kenmerkten zich door juist·
juistheid, aangenaamheid en leerzaamheid, waarbij hij de fchoonfle
l1eid,
fchoonfie voorvoor.
hiJ in zijn verzameld, kostbaar
beelden van dieren vertoonde, die hij
verloskullo
kabjnet bewaarde. Aan het door hem ingerigte heel- en verloskundig ziekenhuis befleedde
befieedde hij zijne bijzondere zorg, en gaf hier menigerlei bliJk
blijk van een voortreffelijk mensch te zijn. Hij behandelde
zijne lijdende natuurgenooten met het hoogfle
hoogfie medelijden; doch was
ook daar ollverfchrokken
ol1verfchrokken en fiandvastig, waar hagchelijke omflandig.
omfiandigheden dit vorderen. van welk laatfle
laatfie hij vooral een blijk gaf in de,
met een goed gevolg volbragte, wegneming van het kniegewricht
un eene vrouw; eene kunstbewerking , welke flechts eenmaal voor
aan
hem,
in Engeland, door den heelmeester PARK verrigt
verrige was.
bem, iu
Dan, MULDER
MULDER. was niet alleen een voortreffelij
voortreffelijkk Hoogleeraar , geneesnees" ,
J
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nees-, hedheei- en verloskundige, maar ook een uitmuntend men9cb,
die ill
in -dienstva3rdigheid,
-dienstva~rdigheid, vriendelijkheid en milddadigheid jegens zijziJnell
uiCl11u)][tc.
nen behoeftigen natuurgenoot, bijzonder ui
CIllU1ltte. OnbegrijpeCll in lland
Hand houden dier inlijk was zijne zucht (Ot
lOt het oprigten eu
fiellingen, welke Wt
nut en befchaving van den mensch
mens eh dienen.
tot nut
Aan de akademie van teeken-,
tecken- , bouw- en zeevaartkunde te Gron;nGron;llKen, die door hem op nieuws bcgon
bloeijcn , fchonk hij zeer
~en,
begon te bloeijen
fraaije {lukkcn
/lukken voor de teekenkuns[:
teekenkunst : ook had her
het natuur- en
fcheidkundig genoocfchap
genootfchap aldaar aan hem vele verpligting; zijnde hethct(cheidkundig
zelve door eenige natuurkundige werktuigen, van geene geringe
waarde, door hem begiftigd; zoo als dan ook.
ook, uit erkentenis, door
hetzelve het lidmllat[chap
IidmaatCchap van verdien5ren
verdiensren aan hem werd opgedragen.
Hij fiierf op den 11 van Slagtm. 1810, in den ouderdom van 40
jaar, nalatende 3 kinderen, die in hem
hem· het verlies van den besten vader en leermeester betreurden. Ook de Hooge fchool te Gro·
Gron;ngen,
lImerningen, die zoo veel aan hcm
hem verpligt was, dompelde zijn afilerven in diepen rouw. ZUn oud!t:!
oud~t~ zoon, met name NJKOLAAS,
NIKOT.MS, onderfcheidde
derrclleidde zich reeds vroeg door een ernstig eo
en nadenkend karakter,
en eene uitfluitende zucht, om de voetflappen zijns beroemden vaders te drukken. Na dcn
den tijd zijner minderjarigheid te Lei/den,
Lef/den, onder bijzonder toeûgt
roezigt van den Hovgleeraar EK,UfA
EK,UIA gelletcn
gelleten , en zich
zijncr keuze tocgelcgd
onvermoeid op de fmdiën
üudii!n zijner
toegelegd te hebben, werd
hij eerst doctor
docwr in de mediciJncn
Yrieslalld, en femedicijnen tC
te Makku11J,
Makku111 , in Yn'eslalld,
fe.
den kort. (::Is
(::ls opvolger van den IIoogleeraar
Hooglceraar .J.
BREDA.
J. G. S. VAN BREDA,
naar Gend beroepen) tot Hoogleeraar in de fcheid. eu
!laar
en kruidkunde,
aan het atheneum van Franeker, aangefreld.
aange!i:eld.
MUMIEN zijn gebalfemde
gebalremde lijken der
dcr oude Egyptenaren,
Egyptenaren,· die
daardoor voor de verrotting zijn bewaard geolevcn.
gebleven. Zij zijn van
eene bruine :kleur, zoo droog en hard als hout, en geven eencn
eenen
flaauwen,
flaauwen. fpecerijachtigen
rpecerijachtigen geur van zich. Hct
Het gehecle
geh(?ele ligchaam
Iigchaam is
in [malle
rmalle kacoene
katoene windfels , van onderfcheidene kleuren, van boven
tot beneden gcwikkeld,
dIm 1000 ellen gege\Vikkeld, wa~rtoe dikwijls mecr
meer d:m
bruikt wordt. Gewoonlijk wordt hct
hctwelk
het gezigt vrijgelaten.
vrijgelaten, hetwelk
dOe oogen zich nog in
fomtijds zoo goed is bewaard geble\'en, dat d'e
bcvindcn. Dc
derzelver volkolllcne
volkomene gedaante bevinden.
De windfds
windrds zijn zoo vast
aangetrokken, en door de lengte van tijd
aangetrokken.
ti,id zoo geheel van de balfems
doordrongen, en even bruin van kleur, als de Mmniën
Mumiëo zelve,
zeJve, dat
zij als ééne masfa met het ligchaam fchijnen uir te maken. Men
yindt de Mumiën in de middeJfle
deelcn van Egypte, gedeeltelijk in
middeJf1:e deelen
Qe verbazende gebouwen,
de
gebouwen. de Pyramidm
Pyra111idm genoemd, die °bij
'bij eene
;andwoestijn !laan,
aaan, en gedeeltelijk
gedeeltclijk in derzelver nabijheid in onder.
~andwoestijn
onderaardfche
aardrche begraafplaatfcn.
begraafplaatren.
volgcnde wijze: een daar..
H~t balfemen gefchiedde nagenoeg op de volgende
, Het
ot~e befiemd
beflemd en kundig man nam de ingewandcn
,toe
ingewanden uit het Iigchaam ;
herfenen met een en ijzeren haak, door de neusgaten, uit het
haalde de herrenen
hoofd,
boofd, en goot in de ledige holten balfemachtige vJoeifiolfen.
vJoeiltolfen. fIletHierop
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op zuiverd~ men de ingewanden; wasehte
waschtc di.e
dï.e met palmwijn,
palmwUn, en
bragt ze vervolgens weer in
Iigehaam, hetwelk nu 70 dagell
dagel)
iIJ het Iigchanm,
lang in falpeter gelegd . werd.
Bierea
Hien:a gefcr.iede
befehicd~ het eigenlijke
baJremen: het OI~dcrlijf
voorzi~n, en l:et
r.et geheele
balfell1en:
O1~dcrlijf werd van balCcms
balfellls voorzien,
Ii~ehaam mcc
di:! in eederhars,
wclriekende en
ligehaam
met windCcls omwonden,
omwond2n, die
eederbars, welriekende
balfcmaebtige oliën werdcn
balfcmachtige
werden nat gemaal;t,
gcmaal;t, er:
cr: vervol;;ens
vervolticns in eene uitgelheden,
fehildcrwerk verllcrde,
verGerde, kist gelegd, op welwel·
gelhedcn, met velerlei fchilderwerk
ker dekfel doorgaans de geclaallle
gedaanle van eene
eel1C l\1umie
l\111mie gefehilderd was.
De l\1umie
l\Tumie werd in de kist nog van een kleed voorzien, dat dikwijls zeer kostbaar was, en uit veelvuldig op een geplakte Bysfus ,.
of eenc
eene foort van katoen, bel1:0I1d,
beftond, hccwelk
hc,welk zccr
zeer kunstig gewerkt,
gewerkt.
en insgelijks befchilderd,
zclfs met goud en edele gefl:eengef1:cen·
befebilderd, en dikwijls zelfs
ten verfierd
verCicrd was.
Was. Ondertusfehen
Ondcrtusfchen was dcze
deze manier van bnlfemen
balfemen ongcmeen
men er ziell
zie:l allecn
alleen bij rijken en aanziengemeen kostbaar, zoodat mcn
lijken van bediende. Bij de lijken van minder gegoeden liet men de
ingewanden in het ligchaam; befpuiue
befpuitte hetzelve alleen met cederhars ;
legde het vervolgens eenigen tijd in falpeter
Cal peter of 1Iatrum,
1I(1lrt1l/1, en om.
omwond het hierna met zwachtels, die men met gom befireek. Nog
eenvoudiger was eene derde foort van balfemen, waarbij men de
I ijken alleen 70 dagen in Gtlpeter,
r.tlpeter, en vervolgens in de kist legde.Nog in onze dagen balfemt
balremt men fomtijds vorstelijke perfonerr, om
ben daardoor tegen verrotting te beveiligen. Ook vindt men in een
hen
bij Palen/lo
Palerlllo in Sicilië, eelle
eene merkwaardige hebekapucijner klooster, hij
graafplaats, waarin nog in onzen tijd l\Tllmiën
l\Inmiën bewaard werden, ea
grnafplnats,
weike in een ollderaardsch,
onderaardseh, groOt
groot gewelf bcfiaat,
befiaat, dat in verfchei.
dene hooge en breede
dcne
br~ede gangen verdeeld is. In de muren bevinden
n;s!'~n, in welke eenige honderd
zich op eene rij hooge en fmalle n;s!·~n,
Jigc!Jamen overeind Ib~n, die van achter tegen del)
dea
menfchelijke ligchamen
muur zijn vastgemaakt, en op hunne gewone wijs gekleed zijn. De
monnikken
monnik
ken van dit klooster kellnea
kennen een bijzonder middel, dat zij
voordeelshal\"e {;2heim
geheim houden, om de lijken voor verrotting
echter voordeelshah'e
te bewaren, en vermcc!·deren
vermee"dL'ren dezelve nog gedurig met nieuwe MumiëlT.
MllmiëlI.
Behalve de door kunst voortgebragte l\1umiën,
Mllmi0n, vindt men ook
ook:
aan verfdleidene plaat fen mltuurlijke,
mnuurlijke, die door de lucht zijn uitgedroogd. Zoo vindt men b. v. in eellen
eenen kelder
keld~r van de domkerk te
Bremen, welke de Loodkelder
Loodkclder genoemd wordt, omdat daarin voor.
heen het lood voor daken en orgelpijpen werd gefmolten, de daarin van tijd tot tijd geplaatfie lijken nog onverteerd. In het St.
Bern/lords-klooster,
Bern/zards.klooster, op den berg van dien naam, worden de lijken
lileellw zijn omgekomen, in eene
der reizigers, die in den diepen lileeuw
kapel, m~t open tralieveng!l:ers,
tmlievengfiers, verzameld, en aldaar in eene zit.
zit_
tende houding, liggende met het hoofd op elkanders borst, bewaard.
rcherpe, koude lucht belet de verrotting der lijken, en doet
De fcherpe,
ze Oechts langzaam uitdrooge!l. - Behalve de menfchelijke
menfehelijke Iigcha.
Iigehamen, maakten de oude Egyptella;'ClJ
Egyptena;·c!J zekeren, door hun goddelijk vereerden vogel, Ibis, tot fene
ill
eene l\lnmie,
l\lumie, en bewaarden dezelve ia
ALCEM.
ALGEM. WOORDUIB.
WOORDfNB. IV.
Ss
vava.
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vaf~n,

waarvan nog vale in kleine grafkcldcrs gevonden worden.
welke bU dc voornoemde Pyrt/1JJiden zijn aangelcgd. ~ De Mumii:n
werden eertijds, uit hoofde van haren balrclll, tot ecn geneesmiddel
gebruikt; doch 11l~n is hiervan voorlang teruggekomen. - In Dresden bevinden zich twee g2hcclc
g2heelc lVIumii!n, dic
die nog volkomen goed
zijn bewaard geblcven, en
cn tot de kostbaarrle behooren. Ook in de
Leipziger
Leipzigcr raads-boekcrij wordt er eene gevonden.
MU MMIU S. ( Luclus ) Romeinscll conful, de veroveraar van
Corinthe, welke fiad echtcr
echter tegen
tegcn zijnen wil door zijnc bandelooze
foldaten werd verbrand en vcrwoest. Hij was zoo ingetogcn, dat hij
van al de fchatten
fchattcn van Grieken/alld, hctwelk hij tot een wingewest
maakte, niets voor zich zclven
zelven hicld, maar alles naar Rome zond.
MUNATIUS PLANCUS. Ook dae Romein toonde,
toondc, hoezecr
hoezeer
dcr republiek
het oude kara!:tcr
kara!:ter der Romeil1en in dc laatne tijden der
welfprekcndhcid CICERO tot leermcester
verbastcrd was. Nadat hij in de welfprekendheid
dced hij dcn
den veldtogt in Gf/llii! onder CAESAR mede, en
gehad had, deed
we~d door hnn. wicns zijde hij in den burgeroorlog hield,
hicld, tot
confill verheven, waama hij vervolgens met BRUTUS het wingewest
Gl1l1ia Comata berluurJe. In den oorlog tegen ANTONIUS gaf hij
aan CICERO en
cn andcre voorll:anders der goede zaak nog de beste
hoop, maar eindelijk, gehcel omflaande, verccnigde
vercenigde hij zich met
ANTONIUS en LEPlDUS , en liet, om OCTAVIANUS te believcn, op
-het voorbeeld van LEPlDUS, toe. dat men zijnen broeder vogelvrij
verklaarde. Naderhand was hij een flaafsch aanhanger van ANTONIUS
en CLEOPATRA; doch ook deze verliet hij nog vóór de beflisfillg
van den nag bij dctium, cn liep tot OCTAVI..\NUS ovcr, door wicn hij
In het vervolg
v~rvolg tot ccnfor
cenfor werd vcrheven. Op zijn voorftel fchonk
de lenaae aan OCTAVIANlTS den titel van AUGUSTUs.
MUNCHEN. De boofdllad van het koningrijk Beijelom, aan den
eenc vlakte gelegen, welke alleen
allccn aan de
Jsnl". in eene
linker-oever dcr Jsal".
oostzijde door lage heuvels omringd worde. Zij telt, hehalve hare
zes voor!leden, 60,000 inwoners. en
cn is de verblijfplaats des konings.
De luchtsgeacldheid is er, uit hoofde van hare hooge ligging boven
de oppervlakte der zee en de nabijheid der Tyrooliche gebergten,
meer ruw dan zacht, en wcgens
wegens hare veranderlijkheid niet zeer gezond. Mtmdcn heeft verlcheidcnc openbare plcinen cn voortreffe_
dc koninklijke hofkerk eene der
lijke gebouwen,
gebouwcn, onder wclke laatll:en de
lchoon!le tempelen van Duitschlnnd is. Onder de paleizen munt in.
dcn Dorifchen !lij I ge.
zonderheid uit dat dcs konings, hetwelk
hctwelk in den
bouwd, en van binneu ongemeen prachtig en met veel lmaak ver.
fierd is.
verdlcnt
Onder de inrigtingen , ter bevordering dcr wetenfchappcll, verdient
de koninklijke akademie den eerllen rang. Zij heeft onder haar opzigt de hofboekerij , het mUleum
mufeum der Natuurlijke historie en de
Natuur. wiskundige Polytechnilche verzanlelingen, den kruidtuin.
bet kabinet van mulltcn en oudheden, eu meer andere. Voorts vindt

men
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men hier een Lyceum en Gymnafium voor hooger onderwiJ~, leer- en
opvucdingsrcholcn voor jonge dochter5, uit aanzienlijke [landen,
opvuedingsfcholen
landartrcnijkunde. - Voor de bcfchavilJg
berchaving en kunalsmede voor de landartfenijkunde.
nen bezit lJ1ul1chell
al{atl\1mie der beeklcnde
fien
ftlullchelJ de akadlimie
beeldende kuns~eIl, waartoe behooren de zaal der antî",ken,
modcÎlcn, teckeningen en fchilderflulcrchilderflulcanti",ken, modeÎlcn,
In her
Îl!:" l;öpcr
ken, benevens het kabinet van in
köper gegraveerde platen. De
koninklijke beelden - galerij is hoogstbezienswanrdig:
zij be[laat
be!1aat ia
in
hoogstbezienswaûrdig': zjj
7 kostbare verzameling-en,
verzamelin~en, die in even zoo vele grootere en kleinere
~a!en zoo plannmig
plmlUmig verdeeld zijn, dat de bcfehollwelJde
bcfchollwellde kUllstvriend,
kunstvriend,
tiapswijze, v~n de eene naar de andere, van het min voortreffelijke
voortrelTelijke toe
trapswijze,
toC
het meest volkomene , geleid wordt, en dus het kunstwerk vnn
van ieder
~eester uitkomt.
meester
Zeer belangrijk zijn ook de verzamelingen van
handteekeningen, fchilderflllkken
fchilder!111kken in miniatuur, email en mufiv, alshanàteekeningen,
ftJijwerk
mede het f!lij
werk in elpenbeen. Onder de verdere talrijke inrigtingen, ter bevordering van kunst, 011derîcllaiden
oJ1derîcllaiden zich, inzonderheid,
tlitJnlllltelJde
het werkcuigelijk innimut
innituut van REICIlEl'\IlACH,
REICIlEl\llACH, waarbij tlitnHlmeude
11:errenver\'a3~digd worden; de Lytogra,
fierren- en wiskundige werl;tuigen
werktuigen ver\'a~~digd
phirche inr;gting van VAN SLl'\NEFE.LDER,
phifche
SE.l'\NEFELDER, welke zich meer en meer
uitbreidt, volkomener wordt, en in algcmccne
toeneemt.
algemeene nuttigheid toeueemt.
/llutige en belangrijke illfigtin;;cn
Dehalve dezc
deze nLUtige
illrigtinb~n voor kunsten en wetenLChappen,
tenCchappen, is er nog eene, door den kroonprins uit zijne eigene middelen wordende daargefleld,
daarge!1eld, en Glyptot!Jck
GIY/Jtot!Ick genoemd. lIet gebouw
werd daartoe in 1816 begonnen; wordt
wurdt in de AIor.
ftfar. lóorjlad,
roorjlad, in den
edeIllen l1ijl
nijl opgetrokken, en zal de r~ke verzameling van antiken
edell1en
van dien prii1:!
priilj bevatten, welke in 12 verwelfde zalen, in eeue
gefchiedkundige orde, zullen geplaalst worden.
en levens
lcvensvermaak,
. Ten aanzicn
aanzien van gezellig genot cn
vermaak , heeft 1Ilt1n.
1/1t1n.
dIe/J veel boven andere fieden
/leden van Duitschland
eilen
Duitsc!J!alld vooruit. Behalve
twee vaste fchouwburgen, menigvuldige concerten, en iu
in den winter
bovendien de karnevals ·vermakelijkheden,
• vermakelijkheden , heeft men in den omtrek
plaatren , waar men zich kan veiverfchen,
en allerlei
al/crlei genoegens
vele plaatfen
ververfcheu, cn
fmaken. Op eenen minderen af
!1and liggen de 3 koninklijke lust.
afi1and
ecrf1:e de
floten Nymphellhurg,
NympheIJburg, Sch/eishdm
Schleishdm en Furjlem'eld, op welk eerl1e
konillg des zomers zijn verblijf houdt. Eindelijk verdiellen
koning
verdienen onder alle deze
dez.e inrigtingen nog genoemd te worden die vau
van weldadigheid;
.zoo als het algemeen ziekenhuis, van 7 tot 800 zieken kunnende bebeo
,vatten, het militair l~zareth, het hospi.nal
hospirnal van den IIcili::;'cn
IIeili::;'cn geest, hee
het
:wees-, dol- en
eu vondelingshuis , dat voor kraamvrouwen enz. Voor
h~t _overige heeft lJ1(J11chcn
h~t.
J1(JIIchcn vele kunstige waterleidingen en bronnen,
en een aanmerkelijk vertier aan de noodzakelijkf1:e
noodzakelUkfle levensbellOeften,
levensbellOefcen,
die van alle kanten, zelfs van buiten 's lands, worden aangevoerd. Fabrijken en trafijken zijn er niet zeer
bef1:a:tn voornamelijk
ze~r vele, en beflaan
in k~oen-, tin-, kaarten.,
kaarten" meubel-,
meubel~, tabaks- en lederfabrijken , brandewijnf1:okerijen, bierbrouwerijen enz.
wijnllokerijen,
Ro.
lVIUNIClpIEN
uoemde men in het oude R9MUNICI:pIEN (Municipia). Zoo noemde
.meinfcne
.meinCclte rijk die !tedeo
fiedeo,, welke hare eigene overheden (DI!II11Jvi
(DI!lImvi r l
Col.
ColS i .2
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Collegium
dectll';orum) verkozen, e!l onder deze, of Jl:l:lr
nanr Romeftl.
Col/eglum tleCllriorum)
RomefIl·
werten. geregeerd werden. In het eerlie
eerUe geval
fche of naar eigene wetten.
hadden zij het Romcinsch burgerregt
bllrgerreg't (Municipia
(il1unieipia C!tlll
e!tm Suifragio)
SuJfragio) in
den uitgenrektllen
uitgel1rektr1en zin; doch in het laatf1:e konden zij alleen tot eerect krijgs wezen geraken.
gerakcn.
posten in IJ ct
MUNNIKS. (WljNOl.DVS)
CWljNOI,DUS) Een
Ecn beroemd Hoogleeraar in de ontleed-, heelkcnnis der planten,
leed..
heel· en vroedkunde, mitsgaders in de kennis
aan 's lands Hooge Cchool
CCllOOI ce
te Groningen. Hij werd geboren in hee
jaar 1744 op de JIJure,
JOl/re, een aanzienlijk dorp in Vries/anti, uit
uic DERBERNARDUS lVIU!l:NIKS,
Haskerland,
lVIU.l':NIKS, te dien tijde Cecretaris der grietenij IJmkerlantl.
MAGDALENA LEFFRINGlI.
en vrouwe MAGDHENA
LEFFRINGII. Na in zijne eer!1e
eerf1:e jeugd, in
de kennis der Latijnfchc
LatijnCche en Griekfche talen onderwezen ce
te zijn,
vertrok hij met bewilliging zijner ouders 'naar Bo/óeek
Ba/heek in Normandië, niet ver van Rouon.
Rouan. Hier leerde
lcerde hij fpocdig
fpo~dig de Franfche.
FranCche. en
genoot ook vooral een nader bijzonder onderwijs in de LatijnCche
taal, zoodac
zoodat hij zich van die kundigheden en van de eerf1:e gronden
menschkunde , welke hem naderhand zoo bijzonder is te fiade
/lade
der mens::hkunde,
gekomen, meester niaakte,
maakte, en na verloop van twee jaar tot
tOt de zijnen
terug keerde.
AI vroeg tot het vak der geneeskunde zich bepalende, beOaten
befloten
artfenij-mengkunde en de beginzijne ouders, hem eenigen tijd in de arcfenij-mengkunde
felen
relen der fcheidkunde
Ccheidkunde te doen oefenen,
oefenen. waartoe zich te .dmflerda11l
Am(lerdam
eene voegzame gelegenheid, bij een' bekwaamen artfenij-mengkundiartfeniJ-mengkundige, opdeed. Van daar begaf hij zich, met eene genoegzame en meer
dan gewone kUilde
kunde in die wetenfchap voorzien, op zijn J9de jaar
naar de Hooge fchool te Groningen, alwaar hij in de redeneer-,
wis' en natuurkunde, gelijk ook in de andere takken der wijsbewisgeerte, de lesfcll
Iesfen van den beroemden VAN DE WlJNPERSE,
W1JNPERSE, en in de
geneeskunde die van den grooten PETRUS CAMPER en VAN
VIIN DOEVI!.DOEVEREN bijwoonde. Zijn groote lust en oplettendheid in het beoefenen
ne toenemende kennis en
der geneeskundige wetenfchappen, en zij
zijne
voortreffelijke behandeling der ontleed.
ontleed- en heelkunst, deden hem
lliet
niet fiechts
flechts van de bijzondere lesfeu.
lesfcn. maar ook van de dagelijkfche
jaar aldaar vertoefd
verkeering met CAMPER gebruik maken. Na vier j-aar
te hebben, begaf hij zich, op :11Inraden
lnmraden zijns grooten meesters, naar
VAN ROI]EN
Leijden, alwaar hij de lesfen
lesCen van GAlJllWS,
GAIJnWS, V!.N
ROIJEN en ALBINUS genoot. Aldaar zich aan het onderzoek van deze beroemde
en den graad van kandidaat in de geneeskunst
mannen onderworpen eu
FrankriJk,t en
ontvangen hebbende, begaf hij zich andermaal naar Frankri.fk
rigte zijnen weg dadelijk naar Pari.fs,
Pari/s, alwaar hij de voornaam'fie
g~leerdcn
g~leerden van dien tijd, als een LOUIS, NOLLET •, LF.VRET, PEANUS
en anderen leerde kennen, en van derzelver onderwijs een waardig
gebruik maakte. Na een jaar te PariJs
ontPari.fs zich opgehouden en de ont·
leed., heel- en verloskunde beoefend te hebben, begaf hij zich weder
leed-,
Rayon, en bevlijtigde zich verder onder den beroemden LE CAT,
CAT,
naar Rouan,
toen aan bet
hoofd van het ziekenhuis
het boofd
ziekenhllis aldaar geplaacn,
gepla:ltst t in de moeije.
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jelijke bewerktng van
VaD liet ficenfhljden
fieenfhljden I waarin hiJ.
hiJ, gelijk de ondervinding getoond heeft, niet kwalijk (Jaagde. Met dezen fchat
fchm van
kennis voorzien, keerde MUNNIKS,
MVNNIKS, door de Zuidelijke gedeelten
gcdeelten van,
Frankri.ik, Ilaar
naar zijn vaderland terug, na
n3 al vorens met POVTEt.V
POUTEt.U en
FLEVRt.ND
bunne les
fen bijgewoond te:
FLEURAND te Lion
bon kennis
keil nis gemaakt en hunne
lesfen
hebben. waarna hij op den 28 van Grasm. 1769 tot doctor in de geneeskunde aan Leijdens Hooge fchool bevorderd werd,
werd. na vooraf, bij
die gelegenheid, eene verhandeling verdedigd te hebben: over de Fenus·ziekte
dezelve, onder wc/nus-ziekte en de 'Ioornaamjle
'1oornaamjle hulpmiddelen tegen
It!gcn dezel,'e,
wel/ce vooral het middel "an
ZWIETEN en PLENCK
'Yan Y.-I.N
Y.-\N ZWIEU:'N
PLENCK onderzocht wordt.
De verwoestende veepest, hier te lande, cn vooral in Groninger.
land en Fries/al1d,
Friesland, te dien tijdc
tijde doorgcdrongcll
doorgedrongen zijnde, en bare
heillooze
heilIooze gevolgen aldaar zich verfpreidcndc,
verfpreidcnde, trok onder anderen
hN DOEVEREN
DOEVERE.N tot zich, die
de aandacht der heeren CAJIIPER en v
VAN
fiand bragten, hetwelk zich beijverde, om door
een genootfchap cot
tot !land
woedeJlde ziek•.
de inenting, en andere heilzame geneesmiddelen, deze woedCllde
te tegen te gaan, en, ware hct
ee
het doenlij
doenIiJ k, te verdelgen.
MUNNIKS, door zijnen vriend en leermeester hiertoe mede aangezocht, begon zijne nieuwe loopbaan mel het oprigten Van
van zoodanig een
genootfchap in de Provincie Fi"ies/rmd,
Fries/filJd, en belèuurde
beftuurde de werkzaam_
heden hieraan verknocht; en in hoeverre hij hier, en vooral in het
Zuid-westelijke gedeelte van dezelve (Jaagde,
flaagde, en welk eenen roem
hij
CAl\IPER, en andere deskundigen, verworven heeft.
bij hierover bij C'-\"IPER,
blijkt uit eene nadere kOlUmisfie,
kommisfie , welke hem,
hem. nu
na afloop van deze
toenlUaligen fiadhouder, benevens den
zijne vcrrigtingen,
vcrrigtÎngen, door den toenmaligen
Raad van (laten,
fiaten, werd opgedragen, ter beoordeeling
beoordeeJing der werkzaambeden van zekeren AUGISIVS,
heden
AUGISIUS, die zich bij de regering hier te lande
aangeboden had, als wanende in !laat
fiaat te zijn, van niet alleen
die ziekte te kunnen genezen, maar ook een behoedmiddel tegen
uicflag van de aan MUNMUNdezelve gevonden te hebben. De roemvolle uitflag
NIKS
NIKS opgedragene taak,.
taak ~ deed de voordeelige gedachten, welke men
mell
van zijne kunde en ervarenheid koesterde, onder de eerfien des
lands, veld winnen, en had ten gevolge, dat in het jaar 177
J,
1771,.
toen ChMPER
eoen
CAMPER het ontleed- en heelkundige gedcelte
gedeelte van zijnen post aan'
aan
de Groninger Hooge [CilOOi
fchool nederlegde ,• Mlil'iNIKS
MUJIONIKS in deszelfs plaats
werd aangefield
aangefleid , om deze beide vakken te vervullen, welken post
hij op den 19 van Zomerm. 1771, met het houden eener plegtige
redevoering, over de groote aangenaamlteden
aongenoamlteden , welke de Ont/udkunde
leval,
~eYat, aanvaardde.
Slechts twee jaar mogt MUNNIKS het geluk genieten van zijnen
waardigen leermeester tot
tOt zijnen ambtgenoot te hebben, dewijl deze, in Zomerm. 1773, den Groninger le~rfioel in alle die takken
der geneeskunde, door hem bevorens mct
met zoo veel roems
roelllS bekleed,
aan hem geheel inruimde. Hiermede tot het jaar 18c6
J 8c6 volftandig
werkzaam gebleven zijnde, is hij op den Sflen
8aen van Herfstmaand desZ~lfdeo
bWteoaoed A/dengavde, in het landfcollP n,enz~lfdeo jears,
jears. op lijo bWteosoed
Ss3
l!ze,
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nalarende twee zo
zo~..
Ihe, in den ouderdom van bijna 62 jaar overleedcn, nnlatende
nen,
llen, waarvan
w:\arvan de oudae
oudfl:e als doctor in de geneeskunde en de jong~
l1e als advokaat de praktijk
GroniJigen uitoefenen.
fie
praktUk binnen Crol1illgm
uitoefencn.
amJtal gcfchriften,
gefchriftcn, die van zijne hnnd
hand
Onder het klein, doch keurig aantal
het licht zien, lllUnten
ltlt1l1ten inzonderheid uit, behalve eenige akademifche redevoeringen, twee verhandelingen,
verhandclingcn, bcide door gelcerde
geleerde genootfchappen
gcnootfchappen
devoerin;;en,
en bekroond, als eene
ak~dernle der kunsten en
of mamfchappij
maatfchappijen
ecne door de akndemfe
\vetenfchappcn
diJ/iem, alwaar MUNNI!{S
MUNNIKS in 1784 dcn
den ecrprijs
e~rprijs behaalbehaal.
\vetcnfchappcn ce dmiclJs,
de: " over de
dc reden, waarom de
dc breuken in het Picardijfche zoo me.
" n'gvuldig
n:gvuldig zijn? welke de beste middelen zUn,
zijn, om die toevallen te
" gerno~t
ge~al werklieden,
werklieden. van allergemo~t te komen, waardoor een groot ge:al
aHee" handen ouderdom, buiten (bat
g~r1efd is vall
van te werken? en einllaat g~lleld
" dclijk, welke
w21kede
de beste en minst omf1agtige
omflagtige hulpmiddelen daartoe
" zijn onder diegene, welke men gevolgd heeft?"
hecft?" En de andere, bij
de koninklijke Maatfchappij
lVIaatfchappij der geneeskunst te Parijs.
Parijs, mede in 1784bekroond:~ " over de gebreken, welke mell
bekroond
men in Frankrijk, omtrent
" de ligchamelijke opvoeding der kinderen, behoort te verbeteren,
" en om de z;ekten
û:kten der kinderen voor te komen, zoodat men tevens
"de gewoonten en verfchilIende luchtllreken
luchtr1reken in acht neme."
Voorts was
\V~s hij van d(;ze
d~ze beide luisterrijke maatfchnppijel1
maatfch~ppijel1 en :111nngenootfchappen. zoo in al.
dere geleerde genootfchappen,
als buiten ons vaderland,
een verdienstelijk en ijverig medelid, en deelde in de gunst en ach.
ting van allen, dia
die hem van nabij
nabU gekend, of zijne hulp als geingeroepen en ontvangen hebben; doch het best en
neesheer ingeroei'en
meest vereerend getuigenis, hetwelk V!111
Vl\n hem kan gegeven worden,
is dat, hetwelk L.'\
LAVAT&R
VAT&R in eenen brief, voorkomende in het 3de
deel van zijn beroemd werk bladz. 231, hem aangaande, fchrijft,
als hij dus zijnen brief aan lVIuNNrKs
lVIUNNIKS eindigt: " van u, wijze menmen·
" fchenvriend! verwacht ik nieuwe voorflagen , ra~dgevingen, her" inneringen, en wat in aant
fl:aat is, de kennis van goede en wijze
"menfèhen te bevorderen. Wees verzekerd, dat ik u bemin, en
lIangezigt, gelijk het uwe is.
is, nict
niet onverfchillig
onverfchilJig zijn zal,
" jegens een aangezigt,
..
" zoo lang ik niet onverrchiIlig
onverfchiJIig ben jegens wijsheid en deugd."
Geliefd en bemind onder zijne ambtgenoten, fchreef de geleerde
RUARDI onder 's mans welgelijkend
welgelijkelld portret de volgende dichtregelen :
CA!\IPERI
CA:\IPERI

referens
nrtemque, 1lI(11l1lIllquc,
11I01lUIlUjUC, Ba,ove!
Bn,nve!
rcferens ortemqlle,
tl/tlS,
el1, l\'fuNNJl{SlUS
tl/US, en,
MUNNmslus aere.

Spimt ;norlijici
;n nrtifici
Spirat

MUNSTER. D~ voormalige hoofdr1ad
hoofdfbd van het hoogftift van grliJ
gE'Jij...
ken naam, thans die van
V3n de Pruisfifche provincie Westfalen, en een
V:\n dien Ilnaam.
aam. Zij ligt aan de rivier de Aa, die
regerings-district en kreits v:m
omtrent 3 uur v:m
V!1l1 daar bij Grel'en
Gre1'CII in de Ems valt, en in eene vlakke.
landfl:reek. De and
fl:ad is grootendeels wel gebouwd,
tamelijk vruchtbare landareek.
heeft
voorbeeft zindelijke breede fl:rmen,
armen, en telt 18,000 inwoners. Onder de voor-'
naamae kerkgebouwen behoort de Domkerl;,
naamfl:e
Domkerk, cp een ruim aanzien.
lijk plein fiaande,
fiaallde, met bezienswaardig beeldhouwwerk;
beeldhouwwerk:i en
Cn cene
llÏtuic-
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uitgebreide boekerij; alsmede de in den fchoonilen Gothlfchen flijl
gebouwde LAMBERTus-kerk, aan de markt, aan welker hoogen toren
men nog de drie ijzeren kouwen ziet, waarin de lijken van J. VAN
LEIDEN, KNIPPERDOLLING en KnECHTIl'\G werden opgehangen. Bovendien heeft de fiad nog vele andere kerken, en verCcheidene vernie.tigde kloosters, waarvan eenigen reeds in pninhoopen veranderd zijn.
Onder de verdere gebouwen onderCcheiden zich het raadhuis met zijnen hoogen echt GothiCchen voorgevel, in hetwelk zich nog de
onveranderde zaal bevindt, waarop in 1648 de WestfaalCche vrede gefloten werd, en die met de afbeeldCels der gezamenlijke gezanten verfierd
is; voortS de paleizen ROnWERG en DROSTE, nevens die van verfcheidene al1dere edellieden. De Katholijke univerfiteit, waaraan zich
op het lamst nog 300 fiudenten bevonden, is in 1818 vernietigd;
doch het Semi1larium voor RoomCche geestelijken, en het Gy,nnajillm zijn nog in bloei; het laatne bezit eene boekerij van :lS,OOO
deelen; telt in S
S klasCen meer dan ~50 Ccholieren, en heeft 9 leeraars, benevens eenen beiluurder. De Katholijke godsdienst is in
de fiad en op het land de heerCchende; doch is het genll der Protes.
tanten Cedert de laatileregerings-verandering veel vermeerderd. De
handel der fiad is fints !l0 jaar aanmerkelUk toegenomen, en zal
door de bevaarbaarmaking der Em1, en hare vereeniging met de
Lippe, (waar2an reeds gearbeid wordt) nog grooteren bloei bereiken.
MUNT. en PENNINGKUNDE. (Numismatiek). Deze weten.
fchap leert ons de verCchiIIende foorten van Munten kennen en
beoordeelen: I. naar derzelver gerlalte en waarde in den handel; ~.
naar hare gefchiedkundige kenmerken. en wordt dus in eene bur.
ger/ij/u en gefchiedkll1ldige Numismatiek verdeeld. De burgerlijke,
welke de waarde der Munten nnar derzelver gerl:llte, en in den han.
del bij alle volken, bepaalt, heeft op drie znken te letten: J. op
de !lof; !l. op het gewigt, en 3. op de waarde der Munten. Metaal was bijna overal de eigenlijke fiof. wnarvan Ulen zich bediende; en men Cchijnt geene andere gebruikt te hebben, behalve in
Interen tijd, uit nooddwang, het papier. Van de metllien bediende
men zich inzonderheid van goud, zilver en erts, onder welke men
alle foorten van munten van mindere metalen, als koper, mesûllg t
compofitie enz. veraaat. De Munten der Spartanen en B'J%IInt,nm
Waren
waren van ij zer, die der Syraku(en van tin. Schroot en [{orn, (dat
is gewigt, om dat met Cchroten gewogen wordt) en het inwendig
gehalte der Munten bepalen derzelver waarde in den handel; doch
wat zij, als gangbare Munt, in eenen fiaat gelden moeten, wordt bij
eene wet vastgeileld. De burgerlijke Muntkundè moet gevolgelijk
het gewigt, en deszelfs verCchil bij de ondcrfchciden volken, bene_
vens den verCchilIenden mnntvoet, naauwkeurig kennen; terwijl voor
den onderzoeker der geCc!JÏedenis inzonderheid de geCchiedkundige dilta, het v~dcrland, de ouderdom en de ficmpel belangrijk zijn. Ten
aanzien van den ouderdom verdeelt men de Munten ja /Inlik en
Ss4
111,.
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moderne. De ecrfle
cei!1e noemt men alle de zoodar.igc,
zoodar.ige, welke voor het
la~,!l:e diegene,
jaar 1400 onzer tijdrekening geIlempcId , en de laad1:e
welke uit de laatfle
laat!l:e 4 eeuwen afkomstig zijn. - I3ij
Dij de P,~miciërs
F/IClliciërs,~
voornaamfte handeidrijvend volk der wereld, is waarfchijnlijk
waarf"chijnlijk
het voornaam(J:e
oe
l\IU1Hel~ te
re zoc~,cn;
zoe~,en; doch zij bedienden
de oor[prong
oorfprong der l\1untcn
bedit:nden zich
l1echts van ge!lempelde
ge!lempclde zilvcre baren; tenvijl
terwijl de Grie/w/J
Grieken eigenlijke
ei~enlijke
flechts
Munten hadden, waarvan de uitvinder, zoo min als de tijd der uitvinding, met zekerheid bekend is. De GriekCche
Griekrche Munten werden
fl2den geilagen;
ooor koningen, republieken en !l:eden
door
geflag-en; doch bij de Romei11e11
nm voerde NU}!A,
NU~IA, of SERVIUS
SERVlUS TULLIUS,
TULLIU:l, de Munten
MuIJten in, welke pl!.
pecunia genoemd, en waarop afbeeld[cls
afbeeldfels van dieren (pccus)
(pec/lS) gevon.
den werden. In het 244!l:e
244!l:c jaar van RQ.'lIC
RG,'IIC ont!l:onden
omHonden de Con/ti/are
Conjrilare
en Keizerlijke Munten, met }ULIUS
}VLIUS CAESAR, die, tegen het ver.
fenaat, het e:rst
e:rsc , zijne bceldtenis
beeldtenis op de MuJ1tcn
Mulltcn deed
bod van den [enaat,
plaat[en. Deze, deels LnUnfclIe,
plaatfen.
Lnijnfehe, deels Griekrch~
Grie!treh~ keizerlijke l\Iunl\lulIten, duurden tot de inneming van 1\oli/!û,')tiIlOPc!,
1\onjf,111tillopcI, in het j~ar 1453.
vo!l;pl~ntjnben hare eigen
Bovendien hadden ook de Romeinlche
Romcinlche vo!l:plantin;;en
Munten. - Het land of de plaats,
pla:1ts, \-..
\·.. a~r
a:1r zij
zlj geflempcld
gef1empeld zijn, noemt
Mllnt'~ll; hetgeen bij oude Munten,
Muntcn, gewoonmen het vaderland der Munt,~n;
lijk, Griekenltmd
Griekenlatld en Italië is. Munten met Grieksch fchrift
fclIrif"t werden
meestal in Griekenland, zelfs op de Grickfche
Grickfehe eilanden vervaardigd;
terwijl het eigenlijke vn:lerland
v:derland of door den n~am des voIles,
volks, die dikwijls geheel, of met de b~gin·l~ttcrs
b~sin·l~rtcrs is uitGedrukt,
uItgedrukt, of door zinnezinne.
beelden der volken en !l:edcn,
!leden, bepaald wordt.
wo:'dt. De RomeinCche
Romeinrehe l\1un.
MunCclu'ift en !l:cmpel
ftempel gemakkelij
gemakkclU:{:{ onten laten zich wel door dcrze
dcrzc lvcr bij fchïift
derfcheiden; doch de muntp!a~ts zelve kan men er 1110eijeliJk
aan.
moeijcliJk aalt
ontdekken. Met de moderl1e,
moderne, of hedendaagrche
hedcndaagfche Munten heeft dit
lll-Îndere
alzoo de pbats duor
mindere zwarigheid, al200
door het opCchrift,
oprehrifr, de
dc ouderdom
door het jaargetal , en zoo er meerdere MOnten
MClllten in een
ecn land zijn.
die
dit door een bijzonder teeken wordt aangewezen. De flempcl
t1empel op de
Munten beflaat
be!1a!lt of uit beeldwerk
beeld werk of uit [chrift,
fehrift, en w.:l,
w01, met uitzon.
dering der Bracte.ateIJ,
BracteateTJ, of holle munten, aan beide zijden, waartic eene de voorzijde (avers), en de andere de keerzijde (re.
(revan <ie
vers) genoemd wordt. Op de voorzijde vindt men de beelden van go
den, helden, beroemde wijsgeeren en geleerden, regenten,
regentcn, vrouwen
en velerlei zinnebeelden en gedenkteekens.
gedenkteekens, De Grieken flempelden
t1empelden
reeds op d~ Munten de beeldtenis hunner vorsten; doch bij de Romeinen
meÎllelJ deden dit eerst de keizers, [edert
federt JULIVS
JULIUS CESAR; terwijl de
als hoofdfiguur.
hoofdfiguur, het beeld van het beroemd hoofd
confulare Munten, ::ls
van een Romeinsch geilacht
geflachr droegen. Op de keerzijde der oudfl:e Munten waren dieren of fchcep{!lavels;
fcheepfnavels; (van hier pecunia en 11U11I11Ii
l1ummi ratitJ
ratitl
van ,'atis)
,-atis) verfcheidene godheden
god beden en hare attributen,
attributm, of wel, als zeVictoria (lJum1l1i
geteeken, eene, in eenen wagen rijdenc.1e,
rijdeneIe, Vrêtoria
(lItJm711i victoriat;
Bfgalf,
Quadrigali),, benevens allerlei gedenkteekcns,
Bigati, Quadrigati)
gedenkteekens, triumfcn, gezieh een voorwerp op eene natuurlijke wijze
bouwen enz. en, wanneer zich
voor1l;eUen, allerhande tinuebeeldlge
zinlIebeeldige teekens Jt
door beelden niet liet voor1l;ellen,
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waaronder eene menigte geperfonificC'erde
geperConificeerde deugden enz. geClempeld._
geflempeld._
Op de hedendaagCche lVIlIluen
lVIumen wordt deze plaats door wapens vervuld.
1l:eden kunnen worden
die insgelijks als zinnebeelden van landen oC !l:eden
aangcmerkt. Bovendien vindt mcn
men op MulJten,
Munten, met uitzonderIng
aangemerkt.
ci kei vormig
der alleroudflc,
alleroudfle, ook [chrift,
dcr
febrift, en
cn wel een
cen aan den rand ei
men Legende noemt, en op het midden
loopend
omCchrift, hetgcen
hetgeen mcn
Joopend omfchrifc,
horizont:lal bijCchrift.
bijfchrift. De legcnde
een horizont:1UI
legende der voorzijde bevat den naam,
titel of waardigheid
wnardigheid van hcm,
hem, wiens beeld de Munt vertoont, en
hiervan niet
nier het vervolg i~, zoo behelst deze of
wanneer de keerzijde hiervnn
eene verklaring van het zÏI:nebeeld,
ziJ~nebeeld, eene zinfprcuk,
zinCpreuJc, of icts
iets dergelijks. Onder de Griekfchc
GriekCche Munten vindt men vele zonder legende.
inzonderheid, wanneer zij het beeld eener godheid dragen; doch
bij de Romeinfche heeft dit
cl it minder plaats. Doorgaans zijn dezo
deze
dc begin.
legcmlen
o IltC ij feren, omdat
legemlen moeijelijk te ontcijCeren,
o\TIc1at zij m::cs,al
m;;estal door de
letters worden uitgedrukt, en ook wel met mOllogrammen
mOllogrnmmen (naam.
(naamcij fers) vermengd zijn.
Pcnningkunde "oor
,'oor den onderzoeker der geDat deze Munt- of Penningl;l1n{~e
fchiedenis
Cchiedenis van veel belang
bel:1I1g is, behoeft geen betoog; doch zij is dit
ook voor den beminnaar der oudheid, den Kunstenaar en archeoloog;
heeCt dus te regt èe
de :llltike l\'llInismatiek
NllInismatiek als een gedeelte van
en men heeft
dc oudheidkunde befchouwd.
de
beCchouwd. Natuurlijk komen
k0111en hier nict
niet alleen de
gedenk-milnten in ~anmerking, die boven anderen
geld-, maar ook de gedcnk-munten
nefletifche waardering verdienen. Uit deze cn
en gene, echter, leeren wij
hun.
met meerdere zekerheid, dan elders, de goden der ouden met hunoe
attributen en bijnmllen;
bijnamen; de plegtighedcn
plegtighedèn en gerccdfchappen van
ne :mributen
hunnen
p1em;-cwaad der priesters, m::t
m:?t één woord
woord,t
bunnen eerdienst ; het plcgrgcwaad
olles kennen, w~t tot hunne godsdienstige, burgerlijke en
alles
èn krijgsgekrijgsge.
bruiken betrekking heeft. De gedenkpenningen vertoonen
verfcheiverwonen verCcheidene beroemde kunstllukl;en
Farnefi/clzeIJ
kunstfluk];en der oudheid,
oudheid. b. v. den FarneJifchen
HERKULES, de K71idzfC!Ze
Kl1idzfde VENUS en meer
mcer anderen; terwijl zij ons
tevens gelegenheid geven, om de verfchiliende
verCchillende tijdvakken van fiij1
/lij.
te onderfcheiden,
kunst bij de
dc beCchaafde
bcfchaafde volken
onder[cheiden, de vorderingen der lamst
toe1l:and bij de BarhaBarbaop te merken, en haar met derzelver toefland
ren te vergelijken: redenen voorzeker genoeg tot het aanleggen
aanlcggen
van verzamelingen van Munten en Gedenkpcnningrn,
Gedenkpenningen, waaronder de
cn Gotfln
Gotlla berJemd
IFeenell en
bervemd zijn. Om 0kabinetten te Parijs, lfTeene1l
ver de letterkunde van dezen tak van geleerdlJeid
geleerdlleid en kunst iets te
zeggcn,
vermirs men in de wer.
zeggen, oordeel en wij minder noodzakelijk, vermits
HIRSCH en LIPSJUS hieromtrent genoegzame beken van BONDURI, HIRSCII
vrediging vindt. Over de oude Penningkunde zijn de werken valJ
vaIr
JAC. GESZNER, SPANHEDl,
SPANHEnI, lVIORELLI, FRÖLICII,
FRÖLlCIJ, WACHTER, ECKHEL, MILLJN,
cn RASCHE'S Lexicon; over
MILLIN, en DO~IINICO
DO~II NICO SESTI:'oII'S
SESTI:'III'S en
de Numis11latiek,
Numismatiek, in het algemeen, die van JOBERT, OLEARIVS.
OLEARIUS.
PRAUN, HIRSCII,
nicuwere Per.nigkunde
Pennigkunde die
HIRSCH, JOACHIM, en over de nieuwere
van DÖDERLEIN, KÖIILER,
KÖIILER., LUDEWIG en
cn anderen de voornaaml1:e.
voorna:llulle.
MURAT (JOACHIM) was de zoon van eenen
eellen .logementhouder
5 s5
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le
te Cohors,
Cohort, nlw:lnr
alw:l:lr hij in
iIJ 1771 geboren werd; een fehoon
fchoon man, 'vol
eIJ leven, die echter meer moed en
eIJ verbeelding, dan fchrander
vuur en
doorzigt en karakter bezat. Als een jonge knaap liep hij uit de
fclJOol weg; werd gemeen jager, cn
en deferteerde;
defenecrde; diende vervolgens
onder de garde van LODEW1JK
LODEW1]K XVI; klom als een ijverig Jakobijn
in het leger tot overfee
overfre Juicen:mt
Juiten:mt op; werd als Terrorist afgezet, en
BUONAPARTE bekend
doolde ginds en hen\'a~rtS,
herwa~ns, tot dat hij met
mct 13voNAPARTE
bekcnd werd.
Hij was in het j~ar Jï96
onderfcheidde zich
J796 zijn adjudant in Italië, onderfchcidde
als officier
f10me ondernemingen, en volgde den
officicr bij de
dc ruiterij
ruitcrij door fiome
veldheer naar Eg)pte.
Egypte. Hier belliste
befliste hij de overwinning bij Abukir
op de Turkm, en
cn keerde
kcerde vervolgens, als generaal van devifie, met
]3UONAPARTE terug.
}3UONAPARTE
tcrug. Den 18 Br1l1naire
B",maire verdreef hij met·
met' de bajonet
de 500 uit de zaal van St. Clwd;
Cloud; wérd
werd hierop
hicrop de zwager van den
eerfien conful, en betrad alzoo de loopbaan van den gelukkigen
gclukkigen CorCo,...
Jilrllan.
fikoon. Hij fireed voor llcm
hem bij JlJaril'go,
JlJnrirgo, en
cn werd
wcrd daardoor in
IJ 80,~ tot rijksmaarfchalk, groot-admiraal en
cn prins van het
hct Franfche
rijk verheven. Door den veldtogt van 1805 tegen Oostenrijk,
waarbij hij aan het hoofd van het leger binnen TFemen
IFeme11 trok, ver.
verkreeg hij in het volgende jaar het groothertogdom Berg; de
dc oorlog
pruisfen in 1806 en
cn met Rus/and
Rusland in 1307.
1307, waarin hij met de
met Pruis
ruiterij onophoudelijk de overwinning van zijnen grooten
groot en meester ver.
vcr.
volgde,
onderfcheidin!j, met een Fransch leger
volgdc, verfchafte hem d~ onderfcheidinlj,
in 1808 Madrid
ftfadrid te bezetten, en de
.in
dc !<roon
hoon van FERDINAND naar Bo_
Bn.
'J0nlle
'Jorme over te brengen,
brengcn, waarvoor hem NAPOLEON, den I5den
Jsden van
Hooim:
Hooim. van dat jaar tot koning van Napels verhief. MURAT,
MVRAT, hier
J. als koning regerende, fchafte verver.
onder den naam van JOACHIM I.
fcheidene misbruiken af; dan de veroveringskrijg tegen Sicilië in
IS 10 mislukte;
1810
misluktc; doch daarentegen bevorderde zijne echtgenoote K.AKA.
ROLINE, eene vrouw van verl1:and
vcrfiand en karakter, veel goeds in het
be!lllllr, toéll
toen MURAT zelf aan het
hct hoofd der gezamenlijke
inwendig belluur,
ruiterij, met
met NAPOLEON, naar Rus/olJd
Rus/mld moest trekken. Hier werd
hij
J8den van Wijnm.
bij den 18den
Wijmn. te Ttl1"uti110
Ttiruti1Jo gcflagen,
geflagen, en ontving in Winvlllg.cnden keizer
kcizcr het opperbeoppcrbeterm., op den terugtogt, van den vlug.enden
vel over het jammerlijk overfchot des legers. Het was Iliet
niet mogemoge.
lijk,
liJk, om den TYeichfe/
l?cidfei te behouden;
behollden; nogthans. befchuldigde
bcfchllldigde NAPOLEON , in den ft/oniteur,
uen koning J
OACIIIM van onachtzaamheid.
llJoniteur, c.Jen
JOACHIM
MURAT,
MVRAT, hierover ten hoogf1e
hoogfie misnoegd, keerde Ilaar
naar NalHls
Napels terug,
en zocht federt
fedcrt de vriendfchap
vriendfchnp van Oostenrijk.
OostenriJk. In 1813 moest hij
nog eenmaal,
cenmaal, bij den
dcn beflisfenden oorlog in Duitsch/ond, de wapens
wéder opvatten; doch na den
dcn flag
nag hij Leipzig trok hij
bij met zijne
troepen naar zijn rijk terug, en onderhandelde met Oostenri./k
Oostmri/lr en
Enge/lIlld
Enge/aud over de voortduring van zijn gebied. De eerf1e
eerfl:e Mogend.
Ileid floot ook met dedaad, den IIden van Zomerm. 1814, met hem
eene overeenkomst, waartoe
waartoc Prtlisfen
Pruisfen en
cn Ruslolld
Rusland in hee
het volgende
jaar bijtraden; doch Engeland ging alleen een en wnpenfiiIlland
wapenfiilfiand aan,
FERDINAND 'Ion
VBn Siçi/ië,
$ifili~, voor Napels in ge ..
alzoo zijn bondgenoot, FI::RDINAND
saerlei
uerlei fehade-vergoeding
fchade-vergoedillg wilde treden.
De
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De toelland
toeaand van

MURAT werd hierdoor twIjfelachtig. Hij rukte
rukte
MURhT
wel met zijn
zUn leger in Sprokkelm. 1814 tot aan de Po voort; doch
tasten, verwekte even zoo
2ijn fammelen,
rammelen, om de Frnn!cbell
Franfchell aan te t:1sten,
2eer
zeer bij E1Ige/aIJd
Enge/mui mistrouwen, als de traagheid van die mogendheid,
om hem als zijnen bondgenoot te erkennen, het zijne gaande maakte.
Intusfchen waagde hij het, om zijne zaak bij het kongres te lI'eenen
fFéenen
Imusfchen
te brengen, waar de Bourbons zijne onttrooning vorderden, en
Engeland hem van verraad befchuldigde. Hij
Bij ging derhalve, tenviJ1
terwiJ1
men nog in lf7eenm
If'éenen onderhandelde, met NAPOLEON op Elba eenè
verbil~dtenis !tan,
lIan, en maakte het plan, om Italië, teil
geheime verbindtenis
minlle
minne tot aan de Po, te veroveren. Toen nu NAPOLEON in
Frankri.ik
FrankriJk gevallen was, rukte hij met zijn leger over Rome.
Rome, Florence en IUodC11a
lJ-fodC11a voorwaarts; tastte de OostenriJl.'ers
Oostenrijl;ers aan, en riep
riel>
de volken van Italië op.
op, om hunne onafhankelijkheid te handhaven;
en dat juist op hetzelfde ongenblik, waarin OostenriJk
Oostmri.ik en de verbondene mogendheden in Weenen, op de in Lentem. bij herhaling
gedane verzekering van MURAT, dat hij het verbond met hun tegen
NAPOLEON ge:rouweliJk
ge:rouwelUk zoude houden, beDoten
benoten hadden, om
Om hem
helll
als koning van Napels te erkennen. Dan, het was te laat, Oostellrijk
firijde trekken: hij werd bij herhaling
riJk moest nu tegen hem ten flrijde
geflagen; zag zich ten laatlle
laatne van het grootlle gedeelte van zijn Ie.
ger verlaten, en kwam den I9den
19den van Bloeim. als vlugteling te
re Napels; doch, het land in vollen oplland
opnand vindende, week hij, verkleed,
naar het eiland Ischt'a,
Ischia, van waar hij te fcheep naar Frankri/k
Frankrijk vertrok; terwijl zijne familie zich aan boord der Engelfche vloot begaf, en in Oostenrijk befchermlng en eene verblijfplaats genoot. BuBu~
ONAPARTl!
ONAPARTE zijne komst in PariJs nice
niet willende gedoogen, hield hij
van Tot/Ion
Tou/on briefwisfeling met zijne aanhangers in Italië; doch moest na
den val van laatstgenoemden, onder velerlei dagelijks levensgevaar, naar
Corfika wijken. Dan, hier als rebel vervolgd,
veÎ'volgd, door zijne aanbangers
uitgenóodigd, om naar Napels terug te keeren, en daartoe door
uitgenöodigd,
fioucmoedige officieren, die hem omringden, aangemoedigd, benoot
floutmoedigc
beDoot
hij, om met 250 zijner aanhangers, op cenige
hiJ,
ce!Jige fchepen, naar
naaf de kust
van NapelS
Napels te fievenen, met oogmerk, om den verloren troon
trOon weder te hernemen. Reeds was daartoe alles gereed, toen MAClIl.ONE
lVIAClltoNE.J
zijn agent, hem Oostenrijkfche pasfen brage,
bragt, te gelijk met de aan.
lIan.
bieding van eene veilige wijkplaats in die landen. Ook dit was ech.
ech ..
ter te laat. In denzelfden nacht (den 28llen
28fl:en van Herfstm.) werden
zijne vaartuigen door eenen !lorm
2ijne
florm verfl:rooid,
verllrooid, en eindelijk flapte hij
811en van Wijnm. met 30 officieren aan land; maar
bij Pizzo, den Sllen
zijn geroep: ik ben
hen JOACHIl\1
OhCHll\l uw koning,
koning', verwelcte
verwekte tegen hem eenen
()pfiand, met dat gevolg, dat hij zich in eene boot moest redden.
(Jpfiand,
lIij
konde bereiken, inliij werd echter, voor dat hij zijne vaartuigen kOllde
gehaald,
llaaf Pizzo gevoerd, waar hij den 13den
gehanld, en geboeid !Jaar
I3den van
WUnm.,
W~Ï11m., ingevolge het vonnis van eenen l{rijgsraad
I,rijgsraad , werd doodgefchoten, welk lot bij met den moed eens koning onderging.
fcboten,
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MURATORI (LODOVICO ANTONIO) werd te rlgM/a,
PlgnDla, in het
bet
hertogdom Modena geboren, en, toen
~~ jaar oud was,
wen hij 1I2
door den graaf CARto
CARLO BARROMEO naar Mi/aan
Milaan geroepen, waar hij
aan het hoofd van het Ambrofiaansch
AmbrolÏaansch kollegie en de daarmede ..Yerer.
bondene boekerij geplaatst werd. MVRATORI
MURATORI beoefende hier de
voornaamfie der nieuwere be.
oude fchrijvers, en maakte zich met de voornaamfl:e
bekendo De hertog van Modena
Modetltl riep hem, als zijn onderdaan, in 1700
kend.
terug. en benoemde hem tot
terug,
tOt zijnen boekbewaarder en arch;yarius,
archiyar;us.
groocfl:e vlijt op zijne !ludiea
In welke beide posten hij zich met de grootlle
lludieD
zijIIer vrienden vermeerderde, en verfcheidene
verCcheiden6
toelegde. Het aantal zijner
uitllekende mannen
mallnen raadpleegden hem bij hunnen geleerden arbeid;
uidlekende
terwijl de akademien om de eer wedijverden.
wedijverden, van hem onder hare
medeleden te tellen. De laster zijner vijanden, dat hij een ketter
en godverzaker zoude geweest zijn, vond bij een en zoo verlich.
ten kerkvoogd, als BENEDICTUS XIV, zoo weinig ingang
ingang,t dat deze
Mv_
hem bij eenen eigenhandigen brief hieromtrent gerust !lelde.
Ilelde. Mv.
ahTORI,
RATORI, die in 1750 fiierf,
ilierf, bezat de uitgebreidfl:e
uitgebreidlle kunde in de regtsgeleerdheid,, wijsbegeerte, godge
godgeleerdheid,
geleerdheid
leerdheid, dicht- en oudheidkunde,
oudheidkundc9
geCchiedenis enz. Zijne talrijke werken zijn in 46 deeleo
nieuwere gefchiedenÎs
in folio, 34 in quarto, en 13 in oktavo vervat, waarvan wiJ
w~ alleen
de volgende kunnen opnoemen: dnecdofa
dneedota quae ex Amhroflflnae
Amhr(JÎlllnac hibi.
hliotheeae
hliothecae codd. tJUlle
fJUIIC pl"il1lUIlt
prilllullt eruit, L. A. MURhTORIUS;
MURATORIUS; dnecdotll
Aneedotll
Craeca;
Craeea; Rerum
Remm italicarrJtn
italiearum Scriptores; Antiquifafcs
Antiquitatcs lta/icae
I/a/kae medil
NOYtJs tlteftlurus
tlteftJUrus vete'rutn
yeteruln infcriptiol/tll1l;
infcriptio1ltlllJ; Anna/i ti' lIalia
[Ia/ia del
oe)'j; NOYtlS
tJe~'i;
principio delf
era vo/gare fino all'anno
a/fanno 1500,
de/rem
15°0, en eindelijk Del/a per.
[elia poefia
[et/a
pOlfia [faliana.
Ita/iona.
MURCIA. Voorheen een koningrijk , thans eene provincie van
Spanje, welke ten Oosten a:tn
aan Falentia, ten Noorden aan Castilië;'
Caslilië~
ten Westen aan GranadII,
Granadll, doch ten Zuiden aan de Middellandfclte
:ee
zee grenst, en op eene oppervlakte van 396j
396i v. m., 333,226 inwoners bevat. Zij is bergachtig, doch vruchtbanr
vruchtbaar aan citroenen,
oranje.
huIsvruchoranje - appelen, olijven, amandelen, moerbezien , rijst, hulsvruchten en fuiker. De hoofdplaats van gelijken naam ligt in een fchoon
Cchoon
oord, aan de Segura,
Sl'gura, die er doorl1:roomt,
doorllroomt, en over welke eene framfrrunje brug ligt. Zij bevat eene
eelle Dom. en II
I I andere kerken, 18 klooskloos·
ters, eene groote falpeterfiederij,
CalpeterCiederij, eenige zijde.fabrijken,
zijde-fabrijken, en 34,800 inwon ers , die !lerken
fierken handel in zijde drijven. De Domkerk is een Gotbisch gebouw met vele kostbaarheden. Twee mijlen van de !lad
thisch
fiad
bij het dorp .drchena,
Areheno, zijn beroemde warme baden, welke reedt
reed,
door de Romeinen bezocht werden. Zij is de geboorte-plaats van den
fchilder PEDRO ORRINTE.
MURET, met den LatUnfc11en
LatUnrc1Jen uitgang MURETUS, (MhRc.
(MARC. ANT.)
werd in 1526 in het dorp 1I1uret
18de
lI1uni bij Limoges geboren. Van zijn lade
jaar
jur af legde hij zich op de heoerening
heoefening der wetenrchappen toe; bezocht de voornaaml1:e
Ccholen van Frankrijk,
voornaamlle Hooge fcholen
Frankrifk, en begaf zicb
in 1554 naar I'élfelÎe.
l'élfetië. Hier en te Padua
padua brngt
bZ'llgt bij, bij a!wisfelinB,
afwisC'eling,
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6 iRar door" zoo mee het geven van onderwljs Rls met het fcllrljveo
IVan boeken, tot dat hIj eindelljk door den kardinaal HVPPOLYTUS
ESTE naar Rome geroepen werd, om hem in verfchilIende
werkzaamheden behulpzaam te zijn. Met dezen deed hij in 1562
eene reis naar Frankrijk, en begon, na
n3 zi.ine terugkomst te Rome,
in bet volgende jaar, zoowel over de klasGeke fchrijvers, als over de
wijsbegeene en het burgerlijk regt, openlijk onderwijs te geven.
In 1576 liet hij zich tot priester wijden; legde in 1584 zijn leera:trs..
ambt neder, en bragt zijn overig leven, hetwelk reeds in het vol·
gende iaar ~en einde nam, in fiiHe rust door. Hij was buiten tegen.
fpraalt een der uitmuntendfie Latijnfche fchrijvers zijner eeuw, een
man van veel verfiand en fmaak, en verdient onder de letter- en oordeelkundigen eel'len aanzienlijken rang. Behalve door zijne Pariis
!eclÏonibtJs (door F. A. WOLF in 1791 te Halle op nieuw uitgegeven) en zjjne verklaringen van enkelde klasfieke fchrijvers, heeft
bij zich inzonderheid door zijne Redevoeringen, welke geheel het
kenmerk van klasGeke oudheid dragen, beroemd gemaakt. 's Mans
gezamenlijke werken zijn in 17'27, te l'erona, in 5 deelen in 80 uit.
gegeven; Idoch deze verzameling bevat n-a3uwelijks de helft derzelve ,
en is bovendien zeer gebrekkig. Meer volledig, naauwkeuriger en
oordeelkundiger is de fraaije uitga:lf, welke door D. RUHNKENIUS is
bezorgd geworden, en in 1789 te LeyOden ,in 4 groot 80. deel en in
druk verfchenen is.
MURILLOS. (BARTHOLOMEO STEPHANO) Een beroemd fpaansclt
fchilder, die inzonderheid van 1670 - 1680 bloeide, in welken tijd
bij, behalve meer anderen, voor de hospltaals-kerk SfllJ
SfllJ .large de//~
Caridad, te Sevilkl, 8 groote Hukken vervaardigde, welke zijne uit.
fiekende verdiensten kenmerken. In zijne afbeelding van den Ge.
Ge,.aaltten bef
peurt men zijne grondige kennis in de ontleedkunde; in
beCpeurt
de verfchijllillg van den Engel aan ABRAHAM vindt men oe heerlijk.
ne partijen van licht en fchaduw; de karakters zijner hoofden, bij.
zonder van CHRISTUS, MOZES en den vader des verloren zoons,
teekenen de hoogfie verhevenheid; terwijl de uitdrukking van het in-wendig .berouw des laatfien, en in alle deze !lukken de zamenfielJing, het juiste van het vergezigt en het koloriet verwonderlijk fchoon
zijn. Soortgelijke meesterfiukken, die allen in den fiijl van VAN
DIJK, SPAGNOLET en VELASQUEZ, aan de Spanjaarden nog onbe.
kend, zijn uitgevoerd, leverde hij ook voor de kerk de los Penerahles, alsmede voor het klooster der kapucijnen. Voor dezelfde orde
te Codix fchilderde hij een groot altaarfiuk; doch nog voor deszelfs voltooijing deed hij eenen ongelukkigen val, die door eene
gevaarlijke ziekte gevolgd werd, welke in 168'2, te Sevilla , een
einde aan zijn leven maakte. MURILLOS bragt niet alleen door zijne talrijke en uitmuntende (lukken de fchilderkunst
Cchilderkunst in aanzien; maar
ook door eene akademie, welke hij, in weerwil van alle hindernisfen ,
COt fiand bragt, eA waarvan bij reden 1660 voorzitter was. Zijne
leerVAN
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teerlingen weken echter, al te fpoedig, van zijnen verhevenen
vcrhevenen fiijl
af, om een gemakkelij ker lIaturalismus
n[Jturalismus te volgen.
MURR. (CHRISTOPH GOTTLIEil
GOTTLIEIl vo:>!)
VON) Deze beroemde onderzoe.
ker der
dcr gefchie.ienis en oudheid werd in 1733
J733 te Neurenberg gege_
aldaar, en naderhand
nadcrhand op de Hoogeïchool
Hoogefchool te AttAltboren. Na zich ald:tar,
dorf, tot eenen geleerden
geleerdcn gevormd te hebben, keerde
kcerde hij naar zijne
geboortel1ad
toJ-OiltVan_
geboorcenad terug, waar hij vervolgens den post eens tol-olJtv:ln_
ge.cs
IctCerkundigeLS bekleedde. Zijn eerl1e
eerlle werk, waardoor hij in de
dc Ictterkundige wereld bekend werd, was
\Vas zijne Blibioth~que
BJibiotMque de peinture enz.
fchrifcen onder_
welke in 1779 ver[cheen;
verfchecn; doch onder alle zijne fehrifcen
fclleidt zich inzonderheid zijn Journal
fcheidt
Journ(JJ zur Kunstge[chichte,
Kunstge[chidte, und ZUl'
zur
t1lgemeinm
aJgemeinm Literattlr,
Literottlr, in 17 deelen, hetgeen
hetgecn in 1775 begonnen
werd, en tot 1789 voortloopt, en w-aarop
waarop een vervolg, ouder den
titel van Neucs
Neues Journal ene.
ent':. in ~!1 deelen, verfchenen is. In dit
journaal vindt men eenen
journ:!al
eejJen rijken fchat
fehat van afzonderlijke verhandelingen
over de oudlle
oudlte gefchiedenis van de fchilderkunst met olieverwen ; de
grnveer~n ver[cheidene
graveer- en vormfnijkunst; befchrijvingen van
verfcheidene zeldzalue
zeldzalne
werkel); beoordeelingen
beoordeelingcn van andere voortreffelijke, in vreemde talen ver.
werkeu;
vergeacht~ derzelve ; berig[en
berigren over
fehenen
rehenen , of uittrekfels uit de meest geachte.
cle nieuwl1e
de
nieuwlle vorderingen in 'kunsta:ï
-kunsto;; en w.eceufchappen
w.ecenfchappen enz. Allen kenmerken zich door bondigheid, oordeelkunde en onpartijdigheid. Inzonderbeid
:Ionderbeid . zijn 's mans uafporingen
uarporingen omtrent de gefcbiedenis
gefcbiedènis der
Duitfche kunst belangrijk, waartoe hem Ncurenberg,
Neurenberg, als het vader.
land derzelve •, rijke bronnen aanbood. In latere jarell
gnf deze bebe.
jaren gof
roemde letterkundige nog andere zeer belangrijke werken in het
toemde
licht, onder anderen, die Abhildttngen
Abhildrmgen der Hcrkultmi[c!'en
Herkulani[den AlJer.
e1l)e Ge[chicnte
thiimer; eitJe
Ge[chichte des dreisjigjiihrigen
dreisjigjährigen Kriegs; die &[chreibtlng
&[chreibung
der Merkwiirdigkeiten Niirnbergs ul1d
Altoifs, en nog in 1803 die
und AJtor.fs,
Ml!rliceiftlte VENUS und PHRYNg.
PHRYNE. Hij fiierf in het jaar 1809, en
Merliceijèfte
Q-e
&ie kunsten en wetenfchappen
werenfchappen verloren aan hem zeer veel.
MURRHlNISCHE VAZEN. (Ya/a
(Para murrhina)
murrhintl) Deze behooren tot de prachtvazen
pracht vazen der ouden, en onder[cheiden
onderfcheiden zich zoo.
wel door de ko'stbaarheid der flof, als door fchoonheid van bewerking. Zij werden door POMPEJUS,
POMPEJUS. na zijne behaalde overwinning op
MITHRIDATES,
MITHRIDATES. uit Azië naar Rome gebragt , en ongemeen duur be.
taald. De oudheidkundigen vcr[chilIen
taak!.
vcrfchillen omtrent derzelver eigenlijke
flof.
flor. Sommigenhoudeu
Sommigen .houden dezelve voor eene delmof
del fllo f ~ uit de klasfe der
del'
Sa~donyxen en Achaten ; doch anderen voor eene [oort
foort van porfelein !: waarfchijnlijk bell'onden
bel1'onden zij uit Chinefchen fpek[leen.
fpek(leen.
MUSAtUS.
MUSA~US. Een der eer!l:e
eerrte berchavers van Griekenland,
Griekenland. navoif.
navoo
ger en leerHng van ORPiIWS,
ÛRPIII!,US, en even als deze tevens
reven, wijsgeer en
et!
dichter. Van zijue gedich:en is OI1S
overgebleven. Wij bezit011S niets 'Overgebleven.
tèn wel onder zijnen 113:tn1
Iiefdes-gefchiedenis
mam een
e~n gedicht over de· liefdcs.gefcniedenis
van HERO en LEANDER; ma'l.r
m:m dit is een fiuk
lluk vaa
va:t ve~l
v~zl lateren tijd,
tijd.
waarfchijnlijk uit de vierde eeuw na CHRISTUS.
waarrchijnlijk
MUSEUM. De~en
Dezen naam, eeue Mufen-grot
Muren-grot of Murell-tempel betee ..
ke.
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kenende, gaf men het eerst aan dat gedeelte van het konInklijk paleis
in Alexandrië, hetwelk PToLmlEUs PlilLADELPHUS voor de boeKerij
bcllemdc. In cenen meer bepaaldcn zin zijn de MuCeën fclmkamers
van oude klnsfieke gedenkflukken van kunst, cn dicndcn ter bewa.
ring der groote plastieke werkcn, en het gecn van de baeld ..
houwkunst der GrickClZ cn Ro.'lJeinen is overgebleven; doch tegenwoordig nocmt mcn r.IufeiEn, in het algemeen, allc
alle verzameli:1gell
van zeldzame en bclangrUke
belangrUkc voorwerpen uit het geheele gebied dcr
Natuurlijke gefchicdeais en Kunsten, welkc in een daartoc gcfc.:hikt
gebouw of plaats, tcr befchouwing van kenners, voor hct genot
van kunstlicvendcn, en ter onderrigting van leerlingen en mecsters,
meesters,
zjjn bijeengebragt. De berocmdllc Mufei!n in Italië zUn: het Jllufe.
um in het P'atikat11!i, te Rome, hctgecn
hetgeen bijna alle de vertrckken van
dit verbnzcnd gebouw inneemt, en waartoe de beroemde fchildernukken der voornaamlle meesters, llandbeelden, reHefs,
relie fs, boeken en
handfchriften behooren; alsm('de het Mllfeum in Florençe, hetwelk
met dat van het vatikaan wedijvert, en waarvan de Jllediceijc!r.: VENUS en de Farnejifc'ze HERKULES het fchoonfl:e. fieraad uitmaken. Het frlf!{cum in Parijs was, toen alle de beste kunstfchatten,
uit Italië en andere landen derwaarts vervoerd, daarin opgehoopt
waren, het rijk!l:e der geheele wereld; doch is ook nog tegc1lwoordig aanzienlijk. De overheerlijke DI .... N.... , ApOLLO'S echtc
echte zuster,
de majestueufe PALLAS
PALL .... S van Pdlelrie, en de kolosf.1le tragilche MuSE. maken deszelfs fchooll!l:e
SEi
fchoon!l:e pronldlukken uit. Daar men in Frank";jk cc
tc regt ook de galerU van
vall fchilderllukken onder de Mufeëll begrijpt, moeten wij hier met een kort woord fpreken van de fraai
verÎierde der Louvre, die zich tot over de zaal der antiken , vall de
Pont des arts tot Pont Roy"l, uitfl:rekt,
uicfl:rekt, en welker groot!l:e Geraden, behalve in de door FR.ANS 1. aangekochte fchilderfl:ukkell van
RAF .... EL en Lr::ONAi!DI, tegc<1lVoordig
tegealVoordig in de werken van J>OUSSIN,
LE BRUN en LE SUEUR, alsmede in de fchildcrijen
fchilderijen dcr
der voormalige
galerij vam Luxemburg, be!b:1Il. Bovendien had men in Pari,js
nog een 1I111femn van Natiolla/e gedmkteekens, hetgeen zeer belangrijk was, en waarin alle monumenten, door de volkswoede gedu.
rende cic omwentelin:; aan dc kerken Ol:tnomen,
OI:tnomen, dool' LE Nom,
Nam, eel1
eeI1
man van knnde en fmaak, bijeengebragt , en Ilaar
naar de eeuwen, waartoe zij behoorden, in
ill zalen ten toon ge!l:eld werden, waarvan ieder
in den fm aak zijner eeuw gebouwd en verfierd was. Achter dit ge.
bouw was een tuin, voor die grafteekens, welke te groot voor de
zalen waren; terwijl het .geheel hoogst merkwaardig was. Jammer is
bet, dat alles weder op zijne oude plaats is terug gebragt. - Onder
de Engelfche MuCeën is dat van Oxfort het ondlle. Het werd ill
1679 aangclegd, en is het grooti1e deel zijner fchatten aan EIJAS
ASHwoLE verfchuldigd.
verCchuldigd. Het uitmuntend Britjè/le Mufeu/Jl te LontklJ
LondelJ
wordt door gefchenken en aankoop langs hoe rijker. ROBERT COTTOl'f
COTTOl'f
legde, door zijne fraaije verzameling van handfchriften, er ~ Stond..
wond..
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(l:lg, toe, en federt kocht de regering de verzamelingen van HAMfl-

de mnrmers en basreIicfs van TOWNSU:Y, dc rijke ver2ameling
Ton lord ELGIN en anderen. Dit l\1ufeum is met vele, vooral in ollze
dagen, kcurige overblijffels van GrielmJland cn Egypte, en mct
verfcheidenc r~liefs van het P:lmÎ1'2o!l verrijkt gewurdcn; terwijl
des zelfs boekerij, uic 1:::5,000 dcclcn befbal1d~, door die van wijlen
den koning, 65,000 declcn fierIe, z~1 worden vermeedenl. - Onder
de MuCcëu in D::itsrkla:Jd is dat van Dresden, het AlIgustaneum ge.
noemd. het beroemdl1e door zijne verz:ul1eling van anti ken , ièbilder{lukken. en de afgietfels in gips van l\h:NGS. Ook in lIiuIJclten en
TFéenen zijn fraaije Mllfeën : in ecrstgenoemde l1ad vindt men de voor.
treffelijke verzameling van anti ken , door dcn kunstlievenden kroonprins gekocht, en de galerij van fchilderl111kken is bijzonder
bijzondcr rijk in
die van Nederlandfche en Dllitfche meesters.
meestcrs. - In 1I1adrid heeft men
een kostbaar koninklijk MuCeum van voorwerp~n uit de NatUUrlijke
l1istorie. alsmede van voomeffelUke fchildcrijen: ook in Koppenliagcn
en Stokltolm vindt men foongelijke
fooregelijke inrigtingen; doch nergens in het
Noorden zijn zoo vele kunstfchatten vereenigd, en tevens in zulk
eene fchooue
fchoone orde geplaatst, dan in de keizerlijke hermitage te Pe.
tersburg , waarin verzamelingen van fchilderltukkcn,
fchilderltukken, gemmen, mun.
ten, antiken , kostbûarheden, een kabinet van Natuurlijke historie,
en onderfcheidene
onderfcheideuc boekerijen gevonden worden.
Ons vaderiand munt niet minder uit in Mufeën van onderfchei.
onderfchci.
den aard, die even zeer de opmerkzaamheid van kunstkenners vcr.
ver.
dienen. Zoo vindt men in Lei/den het overrijke kabinet van Natuurlijke historie, tot welks fchoonheid de verzameling van vogels, van
Hooge fcllOol aange_
den heer TI1EMMINK, door Z. l\I. voor de IIooge
kocht, niet weinig bijdrrragt;
bijdrrragr; benevens dat van vergelijkende
vergelUkende ontleed.
kunde, door wijlen den hoogleeraar BRUG~I.\NS aan de akademie ver.
maalu; 's Hage het koninklijk
koninklUk kabinet van ièhilderijen,
ièhilderijeu, een van zeld.
zaamheden en eene verzameling van penningen,
pcnlJi!1;;cn, alsmede een ander van
ontleedkundige preparaten, van den Hooiilccra:lr
Hoog-Iccra:lr DE RIE:\iER; in Haarlem
een l\111feum van Natuurlijke zeldzrwmheden en Natuurkundige werk.
tuigen, bij TEIJLERS fundatie, benevcns
benevens eeu kabinet voor de Natuurlijke gefchiedenis, uit alle drie rijken; bij de Hollal1dfche maatfchappij van
wetenCchappell, in Amflerdallt,
Amf!erda/lt, het koninklijk kabinet van fchilder.
nukken, het kabinet van landbonwkundige werktuigen, en dat van
phifiCche inl1rumemen
inflrumemell en pleisterbeelden bij de maatfchappij van
Fe/ix meritis; in Rotterdam een kabinct
kabinet van l1errcn.:
l1erren.: natuurkundige en andere werktuigen; in ftlidde!burg een lVIufclJIn
lVIufelJln van zeld.
zaamheden; in Utrecht een keurig kabinet van vergelijkende ontleedknnde, van den Hooglcel'aar
Hoogleel'aar flLEULAND aldaar, en door den koning
ten behoeve der akademie aangekocht, een kabinet van Natuurlijke
historie. en van Natuurkundige werktuigen; in Groningen een uitge.
breid Mufeum
Mu[eum van Natuurlijke
NatuurlUke historie, in 1816 door den Hoogleeraar TH. VAN SWINDEREN opgerigt, en rcden
reden door aankoop v::n
het
"ON.
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het uItmuntend
ultmuntcnd kabinet vaIl
vaI1 den beroemden CAMPER,
CA:'IIPER, en deszclfg
deszclfs
cen kabinec
I,abin~c
ontleedkundige preparaten aanmerkelijk vetmeerdcrd; een
Van Natuurlijk~
van
Natuurlijke historie en NatuuriwIlde
Natuurlntrtde te 1Jrusfel;
Jlrusfel j een lVIufcUI11
lVIuCcmll
Natuurlijke historie ta
van fchilderijen te Gent; een kllbiIiet
k2biIiet V811
V!ul Natuur!Uke
te
Brugge, en eindelijk,
eindelUk , om geene meerdere
meerd~re te noemen, verfcheide.
verfcheidene partikuliere kabinetten, waaronder dat van vergelijkende omleedJ
kunde van den Hoogleeraar FROLII{
FROLII( te Amflerdam; het kabinet van
Hoogleer3ar nLWLAND, en dat van Natllurlijke
Namurlijke
fchilderijen van den Hoogleeraar
historie van den heer KLINKENBERG,
KLINKENBERG. beide te Utrecht, uitmunten; hee
het
kabinet van den heer QUAESTIUS
QVAESTlUS te Leeuwarden,
Leeuwarde/J, hetwelk voorname·
lijk berlaat
verrleeningeil, be,
beftaat in eene rijke verzameling van Grollinger verfleeningen,
lIfaastricht, mineralen, eene
nevens die van den St. Pietersberg bij lIJamtricht,
een!!
menigte geraamtens, bijzonder de anato:;Jia
anato;;lÏa comparata
c01lJparata fpecterende, zie-zieke beenderen, anatomiCche, phyfiologifche en pathologiCche
pathologifche preparaten
in Iiquor, benevens
InildfChap Drmthe
afkoms-benevcns vele oudheden uit het ln,ldfCl!ap
Dremlre afkomstig; verfcheidene verzamelingen van fchilderCtukken uit Eie
fle VlaamAntwerpen enz. Ten Ootte
l10tte voegen
fche en Hollandfche fchool, te An!l/lerpcn
wij hier nog bij , dat men thans in ons
OIIS vaderland, vooral in de
voornaamlle-lleden, Lees.l\'IuCet:n
voornaamlle'lleden,
Lees-lVIufet:n heeft opgerigt, alwaar de leden tc
tI!
zamen komen, om de llaatkundige en wetenCchappelijke journalen,
en andere werken,
werken. in onderfcheidene talen uitkomende, te lezen, waar.....
onder dat van AmflerdalJJ
dmflerdalll tot
toe eenc
eene aanmerkelijke hoogte geklommen is.
l\1USIEV-GOUD
eelle zamenrlelling,
zamenflelling, grootendaels
grootendoeIs uit tin.
tin~
MUSIEV-GOUD is eene
ook uit kwikzilver, falmiak
C'lImiak en zwavelbloem
zwavelbloemen
en bereid, en alleen, uit
vergc:ldcn en fchilderwerk:
fchilderwerk
hoofde van deszelfs goudgeele kleur, tot vergc:lden
tin t wismuth en
gebruikt wordende. Het Mufiev-zilver wordt van tin,
kwikzilver vervaardigd,
gebruikt.
vervaa.rdigd, en op gelijke wijze gebruike.
MUSKAATBOOM.
Oflidnalis L.) Deze boom,
MUSKAA TnOOM.
(Myristica OlJidnalir
op de Moluk[che
MolukCche eilanden groeijfwde, heeft in grootte en gedaante
met den perenboom, in bloei met den kersfenboom , en in vruchten
met de abrikozen vele overeenkomst. Het vleesch der vrucht is
rood en een vinger dik, en naast :t3n
33n de noot of kern ligt een vlies
of weeffel , hetwelk de zoo kostbare foelie bevat. Hij draagt het
geheele jaar door rijpe en onrijpe vruchteri,
vruchten, waarvan de Ilooten
nooten te.
tevens een' zeer krachtige en geurige olie, door overhaling,
overhaling. opleve.
ren. Men voert ook de geheele vrucht van den boom gekonfijt van
de MoluklreJI
konfituu!' voor
Molukkm tot ons, die d~n als eene aangename konfiruul'
en
het nageregt dient, waarvan echter alleen het vleesch voorgediend, ea
het overige weggeworpen wordt. Men onderCcheidt
onder[cheidt de MuskaatMuskaat.
hoornen in tamme en wilde. De eeril"e
ecril"e groeit vooral op Banda,
en wordt aldaar door de Nederlandfche
NederIandfche Oost Indifche
In.difche Compagnie
zorgvuldig aangekweekt. De vruchten van den dezen noemt men
wi/fjes-, doch die van den laatllen kIrmnetjes-1I1uskaatnooten,
wi.ifjes-,
Jl;Jt1nnetjes-1I1I1skaatnooten, die
langwerpig rond.
rond, vrij krachteloos, en dus van geen huishoudelijk g~
brnik zijn. Men vindt ook nooten , die aan de eene zijde inge.
bruik
klotder·'Jcoten genoemd worden.
drukt en plat zijn, en lrJoeder-11ooten
ALGEMEEN WOORD!NB.
WOORD.ENB. IV.
lV.
MUS.
T t
MUS-
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MUSI{AAT-WJJN.
MUSI{AAT-WIJN. -

MUSI{uSMUSKUS- of' BISAM-STIER.

MUSKAAT.
WIJN is eenc
eene foort van zoete FranCche
Italianl}.
MUSKAAT-WIJN
Franfchc en Italiaan.
fche wijn. Van de eerUe
Rivafaltes en Lune!
Lunel de fijn!le,
eer!1:e zijn de Riva[altes
fijn!1:e,
Montbajin enz. volgen, en onder de laat!1:e
waarop de Fro/JtigIlt1l1.
FrolJtigl/fl/1. Montbafln
laatUe
Syraku/er van Sicilië, de Moscato, Giro en Cannanao
Call1/anao
telt men de Syrakufer
van Caglinrj,
Caglinri, de Muskaat van AZ;;/zeri
A~IJ!zeri en Oliostra,
Olios/ra, in Sicilië. Ook
Tosknl1e,
Tosknne, Dpm"j,
Lipt1l'i, Corfll, Cyprus en Candia levereIl
leveren verfcheidene
foorten van deze wijnen op.
MUSKUS. Deze zelffi:lIldigheid
zelffiandigheid is afkomstig van het mannelijk
Muskusdier, hetwelk in den omtrek van den navel een buidel of zakje
heeft, met dezelve opgevuld. Ook bij andere zoogdieren zoude eeder~elijke :lof
flof gevonden worden. De kleur van de Muskus is
ne dergelijke
bruinachtig rood, versch
vers eh is zij fmerig, doch wordt, door het droogen, brokl\elig,
brokllelig, en laat zich dan ligt tot poeder wrijven. Zij veren eigenaardigen reuk, die zeer doordringend is en tevens
fpreidt een
eenen
R:ln dierlijke zelmandigheden,
zelffiandigheden,
zeer vast aan dingen hecht, vooral aan
b. v. wol enz. De fmaak is bitter en fpecerij'lchtig.
fpecerij'lclHig. Er is voorts
droogerij, liaar
[jaar de plaats, van waar zij
een groot verfchil bij deze draagerij,
afkomstig
at'konlStig is. Men onderfcheidt namelijk de Tonkinefche
Tonkine[che van de
Siberi[che.
Siberifche. De eerae
eer!l:e is in buidels, die met weinig bruin, kort haar
bedekt zijn; zij is veel doordringender en zuiverder van reuk, dan
de Siberifche, die eenigzins naar paardenzweet riekt en in buidel,
voorkomt, met lange witte haren bezet. 13eide
Beide komen echter van
hetzelfde dier. De Siberifche geeft om trent even veel aan den alkohol, als aan het W:lter
water af; de Tonkinefche daarentegen veel meer
be!l:aat uit meer dan een derde waterdeelen, om.
aan het water. Zij beaaat
ge!l:old eiwic,
eiwit, en ruim zoo veel vet- en olieachtige
trent een tiende geaold
deelen, waaronder ook vlugge olie, die met het water overgaat, en
w::arin de eigenaardige reuk gevonden wordt. Bijna
zijn zouten,
w:!arin
inzonderheid zoutzure ammonia
ammollia en p,llosp,~Orztlre
p,llosp,zlorZtlre kalk. Er is ook
eenige vrije ammofJia,
nmmoYJia, of vlug loogzout in, hetwelk voorzeker tot
tOt
de verfpreiding der geurdeelell
geurdeelen bijdr~agt.
bijdraagt. De Siberifche
SiberiCche Muskus
Mnskus be.
vat veel meer hars, daarentegen minder vetdeelen.
De Muskus is een zeer geliefd reukmiddel , en als zoodanig
wordt er veel handel mede gedreven; wordend.!
wordend~ in China tegen zilzil.
ver opgewogen. Wanneer zij zuiver is, is zij ook een voortreffe.
lijk geneesmiddel. Zij komt echter zelden geheel zuiver voor, en
de vervalfchingen zijn moeijeliik
moei.ieliik te onderkennen.
MUSKUS. of BISAM-STIER
mo[chatus) heeft kromme
BISAM·STIER (De) (Bos mofchatus)
MUSKUS1100rnen,
grondtluk zeer breed en plat
llOornen, die 2 voet lang en aan hun grondil:uk
van. onderen !1:aan
fiaan zij digt aan alkander, en aan de [Oppen
toppen zijn
zijn; van
wijfje heeft kleinere hoornen, die verder van
zij omgebogen. Het wi.ifje
!l:aan. Deze fiier is laag op zijne pooten , en met lange
elkander aaan.
haren bedekt, die tot op den grond nederhangen. Zijn'
ZVn' !1:aart
fiaarc is bijzonder kort. Hij verfpreidt met meer kracht de muskus-Iucht,
muskus-lucht, welke dit geheele geflacht eigen is, en zijn vaderland bepaalt zich alleenname.
lijk tot het uiterne einde van Noord-dmerika,
Noord.dmerilra, in he: Westen namelijk
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MUSSCHENBROEK. (P. VAN) GS9
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lijk der H/ldfonshaai,
H/ldfonshiltli, en van den 66, tot den 73° Noorder-brcedte
Noorder-breedte
ingefloten. Het fchijnt
fchijm ook, dat zijn bekkeneel en beenderen fom.
ingef1oten.
tijds door het ijs tot in Siberim
Siberien geb ragt zUn. De ES'luimo's
EStJuimo's maken mutfen
mucfen van zijnen !l:aart,
ilaan, waarvan het haar hun dienstig is, om
de Moskiten van het aungezigt
aangezigt te jagen.
MUSKUS·D
(iJlosji:hus .illosji:IJiferus)
Jllosfchiferus) Is de bcroemd!l:e
ER. UI-Josji:hus
bcroemdile van de.
MUSKUS-DIIER.
ze dierroon,
1bart, en geheel bedekt met een.:!
ecne [oort
foon van
dierfoort, bijna zonder ilaan,
haar, dat zoo dik en breekbaar is, dat men het eerder doornen zou kun.
kunnen noemen. Het mannetje heeft in den omtrek
ollltrek van den llavel
navel een zak.
je of beursje, ter grootte van een hoender ei, waarin de Muskus,
ge!1eesmiddel, gevonden wordt. Men
dat voortreffelijk en weldadig geneesmiddel,
Azi§, in groot
vindt het Muskus.dier op de bergen en rotfen van
vall Azi~,
alleen; het klimt en loopt
getal aan de Baïkal, en meest altijd allecn;
met veel gemak, en zwcmt
zwemt over de rivicren.
rivieren. Het is zeer vreesvrees·
achtig; in den winter eten deze diercn
dierell het mosch, dat op de
denneboomen groeit; de mannctjes
mannetjes verdedigen zich mct
met hunne !lagnagcn vooruitll:eken.
parcn zich des
tandcn, die ucr lang zijn en
tanden,
vooruitileken. Zij paren
verrpreidt als dan eene bokken.lucht.
bokkcn.lucht. Bij de
winters; en hun vleesch verfpreidt
jongen vindt men het zakje nog lliet
niet met muskus opgevuld; bij de
ouden wordt deze hoeveelheid verminderd. In Siberim worden zij
met 11rikken
ll:rikken gevangen. Men vindt bij v olwasfene de muskus cot
tot
een en een half, en bij oudere tot
toe twee dragma, en het is waarfchijnlijk
rchijnlijk , dat deze zelfll:andigheid
zelmandigheid als een prikkel COt
tot de voortteling
TUl1kill gevonden; in het NoorNoor.
dient. De beste wordt op Tlzibet
Thibet en Ttmkill
den is zij bijna zonder reuk.
(PlETER VAN)
Vi\i'\') Dcze
Deze waardige mcdedinmededinMUSSCHENllROEK. (PIETER
MUSSCHE.N13ROEK.
ll:ierf
ger van 's
'5 GRAVES.\NDE
GRAVEBNDE werd te Lei/den
LeÎjaen in 1692 geboren, en 11ierf
aldaar iu
ll:udien volbragt had, deed hij
in 1761. Na dat hij hier zijnc
zijne iludien
eene reis naar Londen, alwa3r
alwaar hij met NEWTON en andere g-:Ieerden
gdeerden
bekend werd, en kcerde
keerde hierop naar zijn
zjjn vaderland tt('rug.
"rtl g. I-lij
Hij was
f(feefslalld, daarna (redcn
(federe 1723) te
eerst Hoogleeraar tC
te Duisberg in f(feefslal1d,
Utrecht, en na 1740 te Leijden,
LeÎj'den, alwaar hij de wiskunde en natuurkundige wijsbegeerte onderwees, en zoo da~r als te Utrecht
veel roem verwierf. De akademien van Parijs
PariJs en Londo]"
LOlldcn benoemE;;getcmd,
den hem tot derzelver medelid, en de koningen van E:;gel/md,
PruisfeIl
Pruisfen en Dellemarken
Denemarken deden vergeeffche pogingen , om hcm
hem
Ilaar
ll:aten te lokken. MUSSCHENllROEK
MUSSCHENBROEK deed gewigtige ontnaar hunne 11aten
omdekkingen over de magneetkracht, onder anderen die, dat de zeilfteen niet alleen al het ijzcr,
11een
ijzer, maar ook deszelfs ontbindingen,
olltbindingen, en
alle Iigchamen, die ijzerdeeitjes
ijzerdeeltjes bevatten, aantrekt. Hij
UU vond een
werktuig uit tot proefnemingen wegens de wrijving der metalen, en
'ftelde
Helde eene nieuwe inrigting voor tot het doen van werktuigkundige
waarnemingen; bewees door eene bcilisfende
waarnemingcn;
beOisrende proef, dat de zamengedrukte lucht niets van hare vcerl:racht
veerkracht verliest; deed verfcheidene
proeven over de gekleurde
tus[chen zamengeperste
zamengepcrste glazen
gekleurd~ ringen tllsfchen
verfchiIIende vloei.
platen; over de kleuren, door de mengeling van verCchilIende
T t 2
flor.
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fiolfcn veroorzaakt. en eindelijk over het vermogen.
vermogen, hetwelk
middell10llèn van onderCcbeidene kleuren bezitten, tot inzuiging VUl
liet
Ilet licht. Hij bewees verder, dat de vuur- of warmte-l1of
warmte-l1af alleen
ólmpen;
niet genoegzaam wns,
was, ter
tcr wrkbring van bet oprijzen der (lampen;
btpaalde, met LULOFS
LULOFS en
cn WOLF,
WOLF, !let
liet eerst
ecrst de
dc foortelijke
foortclijke zwaarte van
het waler, en f;3f
g3f daarbij te
re kennen.
kenncn, vat men ook op l~e
(~e temperatuur van den dampkring moest lettcn;
leteen ; was voorts
vOOrtS de uitvinder van
oen
den atmometcr en
cn pyrometer, en bezigde reeds
rccds de elektriciteit ter
tcr
verklaring
bereidden twee HollandCche
verklûring van den regen. Dus hereidden
Hollandfèbe NatuurGRAVEZANDE en Ml:SSCIIEI':r.ROEK,
Mt:SSCIIEI':r.ROEK, reeds de groote omkundigen, 's GRAVEZANDE
wenteling voo;:, die PRliOSTLEY
PRIESTLEY en LAVOISIER.
Se
LAVOISlER aan het einde der 1
18e
eeuw zouden bewerkl1elligen. De Ccheidkunde werd telkens meer
in den kring
hing der Natuurkunde getrokken, zoo als de geda;le
geda;1C ontomaantoonen, en men begon in te
ee zien, dat de dampkring
dekkingen aancoonen,
:als eene
eellC groote fcheidkundige
Ccheidkundige werkplaats moest beCchouwd worden,
\Vorden, ia
welke zich de Natuur gedurig met vcreeniging en ombinding bezig houdt
hondt (*)
De ontdek!dngen,
ontdek!dngen. door MUSSCIJE:->nRoEK
MU5SCIIENBROEK gedaan, ziJn
zijn in 's mans
volgende werken vcrfpreid: Elrmentll
P:iy[ico-mat!;clllati.-o, Traj.
E/rmentll P:iyfico-mat!;clllatiaJ,
J726, en Lttgr!.
t, beide in 8°;
1726,
LugJ. Bat. 174
1741,
80 ; Di5[crtf!tiollcs
Di5fcrtatiollcs Phificae
t!xpel'il11rnlt1!cs
gcomelrical! rit
t!xpel'imrnlt1!cs gcomelr:"cae
d! magllcta & Lt!gd.
Lt!;d. Bat. 17f17 in 40;
4°;
Tentamina 1!;>,:periwmtoru:JI
4 0 ; III/!illitiorxpcrilllclJtort/m lIaturfiliu1IJ,
llaturaliulIJ, ibid 1731 in 4°;
IlIjli/utiolUS Phyficlll!,
Phyficlli!, Lugd.
Lugrl. Baf.
Bal. 1734 in 80, 1741 en
cn 1748 in 8°. VoortS
in 1739. in het Nederduicsch,
Nedcrdl1itsch, Brginfc!s
BE'gillfds der Nat!:tIrlwlldc,
NatliuI'/.:ulldc, ook in
het Fransch door l\I.~ssUET ; Esfais de P/I)'fique,
P/I)'(iquc, 17+9. ~ deelc:l
deele:l in
4°.; Introductio
LCLors.
ltztrodllctio ad P!Jilof/p!litJll1
PhilofJp·iÏtJllI 7IOt.1ra!rll!,
Iwtflrnlcl/!, et
ct edit. J. LrLors,
Lugd.
4 0 ; de Eplzilllcrides
1l1[/,';ologicae,
LugJ. Bat. 1762,
176f1, :.I dcclen
dcelcn in 4°;
Eplzilllcridcs 11ht,Jologicae,
Ultroj.
Bat.• .,1729.
Ultraj. 1729, en Disf. P,~)'f.
P';yf. et
ct lJfathcll1.
lIlathcm. Lugd. Bat
17~9.
lVIUTINA.
MUTINA. Eene
Eenc ibd in her
hcr Cifalpijnsclz
CifalpijlJscIz Galli!!,
Galli!! , waar BRUTU!
BRUTUS
door ANTONIUS
ANTONJUS werd belegerd, doch Ol;tzct
Ol:tzet door de conruis
con[uls 1I1RlIlR'rIUS
'rlUS en PANS.\,
PANS.\, die er beiden het I~ven
l~ven verloren.
l\1UZ I] K. (Zie: TOONKUNST.)
MYCENE. Ecne
Eene il:ad
nad in Pe/opOl/ne/lIS,
PeliJflOllnefilS, waar cen
een der oud!1e
oudl1e Griek.
fche
PERSEUS ,,
felle rijken
rijkcn gevestigd was, hetwelk geze,;-d wordt door
donr PERSEUS
den zaan
öen
zoan vall
van DANili!,
DANAi!, gel1icht
geClicht te ZiJll.
Zijll. PERSEl:S,
PERSElJS, Sn:Er;NELlis.
STIlEKNELUS. EURl'EURYITHEUS,
ITHEUS, ATREl:S,
ATREt:S, THYESTES,
THYESTES, AG.umW\ON,
AG.umm',;oN, AEGl'STllrs
AEGYSTllrs en ORESTES
ORESTES
regecrden
regeerden er achtervolgens. De Ilerakliden
Ilera!.:!iden veroverden het naderhand, en eindelUk werd de l1ad door de Archivell verwoest.
MYKALE. Een voorgebergte in K/ein-Azie
Klein-Azie tegen over Somos,
w:r.Ir de Grieken eene merkwaardige ovcrwinning
PerzeIl bewaar
overwinning op de Perzen
P.WSANIAS bij Plataul
Pla/oeo l\'fARDONlhaalden,
l\1ARDONI.
haalden. op denzelfden dag, dat P.WSANIAS
tls verfloeg.
MYLITTA.
VENUS • bij de ,&fyrlers. In haren
MYLITT A. De naam van VENUS.
tem.
tcm(.) ZIe ZAXP. O'"",afa, T. VI. P. ~6l, :63, 679, en F. WATIIII.,
WAT811., Nartï";',
Nan-ali_,
p. 3f.
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ha:!f leven den vreemd
vreeUldding
tempel moesten d~ vrouwcn
\'rOuwcn eens in ha3r
ding te
wille zijn.
l\1YNYCHIA. Eene llavcn van
/!Jliktl cusfchen
Piraeus en
vall .I1mktl
tllsrchcn den
dcn PiYl1eUS
het voorgebergte SZllJill1n.
SlllJimn.
MYRIADE. Een getal van
het algemeen een groot getal.

10,000;

talll over
in ,lg
dg dichterlijke tal!!

MYRMIDONEN. Een T/Jesfolifclze
T/zesfcJli[che {bm,
o\"er welken ACHlLLRS
ibm, O\'er
ACHlI.LRS
h
Trojarm[c,'Jen oorlog het bevel voerde. De Dichters verhalen,
b den Trojo(llzfcjen
dat hij zijnen naam daarvan ontleent, dat,
tla" , de bevolking door eene
pest uitgellorvcn
uitgeltorvcn zijnde, op het gebed van AEAcus, de mieren in
menfchen werden veranderd; want lIIurmex
lJIurmex beteekent eene mier.
MYSORE. Voorheen een aanzienlijke, doch, tot op de helft der
vorige eeuw, in Euro
\"oorae Oost.
Et/ro pa weinig bekende {tuat,
aaat, in het voorae
Oostlndifche
groot~
Indifc he fChiereiland,
fchiereiland, ten Westen
Wes tcn van Camate,
Cornote, binnen de grootr:
bergk.etens,
bergketens, welke door het geheele fchiereiland van het Noorden
naar bet Zuiden loopen. Mjfare
Myfare heeCt eigene regenten, Rajahs ge.
heeten, die in vroeger tijd van de naburige rijken afhankelijk wa·
wa'
ren. De vorsten, welke in de vorige eeuw regeerden, waren uiG
uic
IIlahomedal1en.
den aam der Braminen;
BramÎI1e/1; doch de onderdanen meestal 1I1ahomcdauen.
Zij werden in 1760 door HYDEIt
HYDER ALl afgezet, die zich hierop van
het bewind meester maakte. en door zijnen zoon TIPPo
TJPPO SAIB, welke
in 1799 zijn leven en rijk door de ElIge!fc!ren
EfJgcljèlIen verloor, werd opge ..
volgd. Deze verdeelden nu den ant
l1aat van lJfyfore,
JJ1yfore, behielden benevens di!
de hoofdllad
ho 0 ftlllad Scringl1patl1am
Seringapatllam omtrent 800 V. 1\'1.
M. lands
met !l:f millioen Lak rupijen aan inkomsten voor zich zei ven , en
lieten bijna een gelijk aandeel aan hnnne
hunne bondgenooten
bondgenooten,, den Sabalt
Decflll en de J1I{/;"t1!tcll
van DCCtJ/l
Jllarattcll over; terwijl uit het overfchot des
lands, 1190 V. M.
Nf. met 1,500,000 inwoners, en een inkomen van ruitn
Tllitu
4 millioen rupijen, het tegenwoordig rijk 1I1yfore
lIJyfore gevormd werd. De
El1ge!fc.'zen
Elige/fc.'zell plaat(J:en
plaataen aan het hoofd van deszelfs
dcszelfs be!luur
beiluur eenen
cenen nako.
meling vall
van den voorheen, door IlYDER
I1YDER Al,!
ALl afgezetten, regenten_
regenren~
l1am
vun hunne willekeur
aam,, een vijfjarige prins, die echter geheel van
afhangt. De belangrijl.l1e
l1eden des rijks zijn lIfy(ore,
belangrijld1:e aeden
lI!yfore, de hoofd..
refidentiet1:ad, en lJ)'dernligor.
en refidentiet1ad,
IlJ'dernligor.
lVIYSTERIEN waren bij de Grieken
Griekm , en ook naderhand bij
lVlYSTERIEN
de Romeinen,
Romeil1e/l , geheime zamcnko!llsten,
zamenkomsten, een geheime godsdienst, van
welker bijwoning alle ongewijdên
wa.
ongewijdi:!n en onbevoegden uitgefloten waontaonden in de alleroudfl:e
alleroudf1:e tijden, waarfchijnlijk het
her eent
ren. Zij ontl1onden
in Egypte, van waar zij naar Grieke11/and
Grieken/and werden overgebragt
overgebragt,, en
hadden de onderwijzing van zoodanige leeringen en gebruiken van
den godsdienst ten doel, welker eigenlijken zin men goed vond,
voor het volk verborgen te houden. Zij werden hierom als iluttig
nuttig
foor
waren mogelijk ook eene
en weldadig voor dr.n
dp.n aaat
l1aat befchouwd, en wareil
noodzakelijke behoefte, in eene
ce ne eeuw,
men het volk, zog.
ecuw, waarin lUen
zooder
dcr nadeel voor de algemeene rust, van zijne bijgeloovige
bijseloovige begripbegrip.
T t 3
pen,

!!f

662

M Y S TER I
!VI

E

N.

pen, zijne onkunde en vooroordeelen niet konde terug brengen; en
om deze
zi.i door de regeringen niet alleen toegeladczc redenen
redcncn werden zij
maar dikwijls befchermd.
beCchermd. AIIe
Alle l\Iysterien hadden bij nacht plaats.
ten, mr.ar
Diepe geheimhoudin,;
hUll eerfie
eerfte grondregel,
grolldregel, en in alle had
geheimhoudint; was hun
men drr.matifche
dr~matiCche vertooningen,
vertoonillt;ell, welke op de daden dier godheden betrekking hadden, ter welker eere zij gevierd werden.
De ge\\'igtigfle
gcwigtigfie Grie\;fche
Gric!;fche l\Iy!1erien
l\Tynerien waren de Eleufillifche,
Eleufillifchl', welke
men meent, dat door CEI!ES
CEltES ing-efteld,
ingefield, en aan de menfchen zijn me.
gcwordcn; ten minne werden zij,
zij , volgens hare ecrfte,
eerfie,
degedeeld geworden;
eenvoudige inrigting
ter eerc
cere dczer
inrigting,, [er
dezer godheid, en als dankfeesten
ccnen rijken oogst gevierd. Het wijsgcerige
cn geheimzinnige
voor eenen
wijsgeerige en
van
v:m derzelver
derzelvcr infteIIing
infielling verkregen
verkrcgcn zij lacer,
latcr, waarfchijnlijk onder de
regering van den Atheenrchen
Atheenfchen koning ERECIJTHEVS,
ERECIITHEVS, door den Thracier
der EmIOLPl's,
EmlOLPl's, die een leerling van
v~n ÛRPIIEVS
ORPIIEUS was.
wns. Er waren groote en kleine Eleufinifche
Eleullnifche Mysterien:
l\1ysterien: de laat!1e
laatfie werden 6 maanden
voor de eerfie gevierd, en dienden tevens tot eelle voorbereiding
voor deze. Niemand werd tot de groote toegelaten, die niet vooraf
waartoe men zich, voor de aanneming,
in de kleine opgenomen was, wmtrtoe
een tijd lang aan het gewoel der wereld moest
mo~st onttrekken, zich van
omhom!en, eu door afzondering en in eenzaamheid
alle bezigheden omhOllden,
zijne ziel tot aandac:Jt
Mylterinandncht en vroomheid flemmen. De groote lVIylterien werden negen dagen achter
Elel/fis, in den tempel
nchter den anderen te ElelJ(is,
van CERES, gevierd. De hoofdperfonen
hoofdperConen bij dezelve waren de Hiellief'ophant,
omwikkelen, en het, hoofd der ge_
,.ophant, die de geheimen moest ontwikkelen,
geheele
inrigtingg W:1S;
bede inrigtin
w~s; de Dadap/loros,
D/ld/lplloJ'os, de drager van den heiligen fak
fak-•
.kel,
intewijdene moest voorbereiden
\'oorbereiden cn reinigen; de /Jo'oM,
Ho"old,
.kel, die de imewijdene
wiens taak het was, om de ongewijden Ie
te verwijderen,
veT\\'~deren, en voor
fiilzwijgenheid en orde te zorgen, en eindelUk
eindelijk de ./f1/oonWlcllter,
flilzwijgenheid
/1llflflrwaduer, die
de overige in hunne verriglingen
verrigtingen moest onderftcunen.
or.derfiCllnen. De plegtigheden waren deels openlijk, deels geheim. De eerfie
eerfte hadden bij
optogteIl, danfen
dan fen , en feestelijke wedCpe.
dag plaats, en befionden in optogten,
wedfpe.
len: op denzelfden dag werd de beeldZllil
beeldzllil van .I3ACCIII;s,
.BACCIlt;S, onder
lJet
1Jet zingen van een dar.rvoor
dar.noor bijzOl:der
bijz01~der vervaardigd gezang en het
Athene naar Eleufis,
Eletl/is, en van
brengen van offers, in r.fbeeldfel van Áthene
daar weder derwaarts teruggebragt. Het volk, onder wiens oog dit
alles gefchiedde, nam cr deel aan, en alle plegtigheden !temden
!l:emden vol.
lands. godsdienst overeen. De geheimen be!tonden
komen met den lands-godsdienst
be!l:onden
zinl1l'beelden en Oliderwijs.
eerfie hadden betrekking of COt
tot
in zi1l11ebeelden
onderwijs. De eerfte
PROSERPINA, of tot de uitvinding van
de fabelgefchiedenis van CERES PROSERPJNA,
den landbouw,
!l:aat van
landbollw, of tot den overgang der menfchen uit den !taat
ruwheid tot dien van befchaving.
beCchaving. Bij dit gedeelte der feestviering
werden ook de leden der kleine Mysteriën tot de groote toegelaten,
welke vooraf zekere beproevingen ondergaan, en zich op veler.
lei
moes.ten, tot dnt
lel wijze reinigen moes_ten,
dat zij eindelijk iu
in den voorhof des
tempels, die tot verblindendst toe verlicht was, gevoerd werden.
Hierop volgde het onderw,'s,
onderwijs, hetwelk voor eerst in de verklaring
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der zinnebeelden en
cn derzelver betrekking op den mantCchappeiijken
maatrchappelijken
en godsdienstigen toelland der menfchen
menCchen hC!1:ond,
hcnond, en waarbij
wa~rbij men
vervolgens tot het zedelijk of wijsgeerig onderwijs der lVIysterien
overging. Ten dezen aanziene mangelt hel echter aan bepaalde berigten; doch men kan het als hijna zeker llellen,
ilellcn, dat volkomener
denkbeelden der Godheid, cene wijsgecrige
wijsgeerige omw
ontw kkelÎilg
kkeliiJg van den
oorCprong van he~ veel·godendom,
veel-godendom, en mogelijk ook de éénheid
~énheid van
het Goddelijk wezen zelve, er den voornamen inhoud van hebben
tlitgemaakt. Voorts blijkt het, dat bij dit gedeelte der Mystericn
belooningcn en !1rafI.!n
firaif~n b
i:l eeook de onllerfelijkheid der ziel, en de belooningen
nen toekomenden llaat zijn geleeraard geworden, zoo als de volgende plaatCen uit ISOKRATES , CICERO en PLATO, die ingewijden waren, duidelijk genoeg bewijzen: " de ingewijden hebben vrolijke
" verwachtingen van den dood en de eemvighe:d ;" (*) ik heb uit
" de Mystericn niet alleen de kunst geleerd, om te leven, maar ook
" om in blijde vooruitzigten te
tC fierven,
llerven, " (§)
( §) en eindelijk,"
eindelij k,,, het
het doel
" der Mysterien is, om de ziel te volmaken, en haar nader aan dt:'fzeldt.'rzel" ver be!1:emming
be (lemming te brengen." (t)
ct) Zoo ook drongen de Mysteriën
bij derzelver leden aan op een rein en onberispelijk leven, en maakten
hen daardoor tot betere, geruster ea gelukkiger menCchen;
menfchen; zoodat
men niet kan ontkennen, dat zij in haren ecr!1:en
cernen zuiveren fraat voor.
OndertusCchen geraakten
treffelijke en eerwaardige inrigtingen waren. Ondertusfchen
zij weldra in verval; wam
70 tot de 80ae
80lle Olympiade,
want reeds van de iO
EleufiniCche l\lysterien
J\1ysterien mannen, vrouwen en kinderen,
werden in de Eleufinifche
zonder onderCcheid
ondcrCcheid van fiand
il:and en
cn jaren, opgenomen, wanneer 7.ij
zij f1echrs
l1ecl!ts
de kosten konden betalen, zoodat het aantal leden zoo aanmc~kelijk
toenam, en hare gevoelens en grondllellingen
grondfiellingen zoo algemeen werden,
dat derzelver hoofddoel geheel verloren ging.
Behalve deze Mysterien had men
menIlog
nog:: 1. de SanJothraci!chc,
Sf11l1othrnci!che, die uit
cer!1c land ter eere
Creta
warl;!n, en in het eerile
ere!a en Phrygie afkomstig waren,
van JUPITER gevierd werden. Zij werden uit deze landen tot de
Pe/asgers, op het eiland Samothracie, overgcbragt,
Thraciers of Pelasgcrs,
overgebragt , en
van daar verder in GriekelJ/and
Griekellland voortgeplant. Men was het echtcr
echter
hier niet eens over de godheid, welke men vereerde; wordende deZt:us, dan van DIONYSUS, en ook
ze Mysterien nu eens ter eere van ZEUS,
2. De DyollJ'jijche
Dyonyfrjche lJfyslerim,
lIf.~slerielj, die uit
weer van CERES gevierd. !Z.
Thracie naar Thebe werden overgehragt, en met de vorige vcle
vele
overeenkomst hadden. Men vierde dezelve om het andere jaar, en
baar doel was, om den overgang der menfchen
menCchen uit den ruwen natuur.
naat tot dien van beCchaving
llellen. De vrouwen kleedfiaat
berchaving voor te fiellen.
den zich met dieren vellen; namen met wijngaardranken omwonden
in de hand, en trokken aldus naar deo
den berg CilhaerolJ,
CilhaerQIJ, waar
takken iu
men,
C-)

~)

CS>
m

IsOKIlATES
hOKRATES

Paneg,", lIJp.
Paneg,".
tap. 6-

(Sou.
AT!" ia den PhIJ~J~
(SOIl:RAT'"
Pha.Je v:tll
vno PLATO.)
PLA'I'O.)
onr de WetteIl 11. '4.
(t) CIOEItO
CIOEP.O 0''"
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men, na den afloop der godsdienacfge
godsdienscfge plegtigheden, cot
tot woesce
woeste
dansen overging, die met de verl1rooijing
verflrooijing der priesteresfen
priesteres{cn en ingewijden in de naburige bosfchen ei!ldigden.
eindigden. Ook in deze Mysterien
had men zinnebeelden, meestal op BACCHUS
BACCHUS of DlONYSl'S
Dl0NYSl'S betrekking Ilehbeilde,
hehbe;ide, die de eigenlijke };eld
held derzelve was. Zij werden
reeds ten tijde van EI'AnIlNONDAS
EI>AMlNONDAS in T,icbe,
T,lebe, en naderhand in geheel
Criek,-,i/anrl,
rchadclij k voor de goede zeden, verboden. 3. De
Crie/!{fJ!onrl, nis
als fchadcJij
Orp!lifcl:e
Orp,hfcl:e llfysterien,
]llysterien, die zich, uit hoofde harer waarlèhijnlijke grondflagen
Mysteflagcn,, weinig
wcinig van de Eleufifche onderfcheidden.
onderfcheiddcn. En 4 de M,stcrifil "all
"0/1 1515,
}SIS, die nooit in Grjekenlrmd,
rien
Griekenlaud, maar wel in
ill I/a/ie,
Ilo/ie, inzonderheid in Rome, veel bijval vonden. Ook noemde men voormaals,
in
In verCcheiden
verfchciden Christelijke h1liden,
h11iden, die foort
roort van geestelijk komiCche
tooneelth:kken
tOOl~ee!I1l;kken lJI)'stel'iC'n,
1Ilystcrien, waarin God, engelen, heiligen en duivels
dnivels
ontraden, en waarin teu
minl1e vier dllivels
dlli'/els moesten verfchijnen,
tea minae
wegdragen. Van hier het Fran,.
wanneer zij de goedkeuring zouden wegdra::;en.
fehe Cpreekwoord: faire Ie dioble
dia bie à qua/re,
Ijllatre, een duivels eh rumoer
fche
maken.
MYTHOLOGIE: (Zie: FABELKUNDE).
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D..
I N HOU D
. ....
BIndz.
Kalk
13
Kalksteen
15
IS
Kalliope
16
Kalmij
Kalmoes-wortel
Kalmoes-wortd
Kalmukken
Kalypso
18
Kameel, of Kemel
Kameel of Scheepsligter
19
Kameleon
Kamer
~o
!JO
Kamerijk
!U
Kamfer
Kamisaards
~2
!l2
Kampagne
KampechehO\lc
Kampen
Kampfer (Engelbrecbt)
(Engelbrecht)
24
24Kampgevechten
Kampgevechteo
Kamphuizen (Dirk RafeJz.) liS
25
Kamr:ld
Kamrad
27
Kamtschatka
Kamtschacka
Kamuis-Ieder
Kamuis-leder
!tg
29
Kaneel
Kaneleringen
Kanephorae
KanguroO
3°
Kanibalen
Kanon
31
31
Kanon
32
Ka.
Tt5

Bladz.
K
I
Kaaiman (Zie: Krokodil)
Kaap (De)
Kaap François
II
2
Kaapstand
Kaap-visch
3
Kaas. en Broodsvolk
Kaba, of Kabah
Kabakken
Kabbala
Kabeljaauw
Kabeljnauw
4
Kaboleeeo
Kaboletco
5
Kabotage
Kadans
Kadee
Kadet
Kaffers
6«5
Kafenn
Kaftan
Kagoes
Kagocs
7
Kabo,
Kakao, Kakau, Kakaoboonen Kakatoe
8
Kaken
K~kl[erlakken
Kllkkerlakken (Albillos)
(~1Ibillos)
Kakkerlakken
Kakonde
9
Kalabas
Kaleidoskoop
10
Kalender
Kali (Zie: Potaseh)
13
KaIif
Kalif
Kalium (Zie: Potassinm)
Potassium)

-
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KanonIek
3~
Kanoniek·Regt
33
Kanonisatie
Kant (Immanuel)
Kantelaar (Jakobus)
36
Kanton
38
Kapi-Aga
Kapigi
39
Kapiteel
KapitooI (Het)
Kap (Zie: PromotIe met de
Kap)
4°
Kapittelen (de 'Voormalige)
l:<apucijnen
4S
Kapudan-Pafcha
Karaat
Karakal (De)
Karavaan
4-6
Kararisch Marmer (Zie: Marmer)
48
Karavansera
Kardinaal
49
Ki.lrel de Groote
Karel van Egmond
5°
Karel V
5~
Karel IX. Zie Bruiloft (PariJsche)
S4Karel I
Karel II (Zie.: CromweI)
SS
Karel XII
Karel IV
57
Karga
58
Kargadoors
Kargazoen
Karijatiden
Karmeliten
59
Karmijn
Karnevat
Kartel

U D.

Bladz.
Kartetzeo, ook blikke doozen 5!)
Karolina, Amelia , Elizabeth
Princes Yan Wal/is (Zie 2
Waltis)
60
Karthuizers
Kanon
Kasemattell
Kasern
61
Kaskade
Kaspische zee
KasseI
6~
Kastagnetten
Kaste
Kasteele (P. L. vaD de)
Kat
63
KatakombeD
Katakustik
64Katalogus
Kataphraktm
Katarakt
Katastroph~

Katechetik
Kategorien
Kategorisch
Katharina I
Katharina II
Karhedraal-kerk
KatOenboom
Katten (De)
Kaufman (ADgelika)
Kaukasus
Kaviaar
Kazilot (De)
Keerkringen
Keesel (6. D. van der)
Kegel
KeiJzer (Hendrik de)
KeIler (JoháD Dakbaur)

Kelten

6S

66

JO
71

7!J
73

7+
75

76·

-

Kets.

I N H 0
Kennicott, (Benjamin)
Keppler (Johann)
Kerkelijke Geschiedenis
Kerkelijke staat
Kerkvaders
Kermes •, of Groene
GroetJe fiks
ci/.:s

Bladz.

I

?7

I

78
78
84
86

Schildluis
87
Kessel (Jan van)
Ketringbreuk
Kettingbreuk
Keulen
Keulsch mark
88
Kevers
Kew
89
Kiem (De)
Kienlong
Kiezel, Kiezelaarde
99°0
Kikvorsch (De)
91
KiJda (Sint)
(Sine)
92z
Kilogram
93
Kimberen (De)
Kina, Kinabast, (Gele)
Kinder pokken
9494Kingston, of Kingstown
9966
Kinkhoest
Kinsbergen (Jan Hendrik van) 97
Kiosk
102
lOZ
Kiow
Kirgisen
Ic3
Kislar-Aga
Kist (Ewald)
Kitze
lCÄ
104
Klaproth (Martin Heinrieh)
Heinrich)
Klarinet
Klassiek
10 5
Klatergoud
105
Kleef
Klei
Klein (J. P.)
106
Klcist
von) Kleist (Ewald Christian voo)

U D.
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Kleist (Heinrich
(Heinricb voo)
J08
108
Kleur
Klimaat
110
lIo
Klimax
Klinik
Klinkenberg (Dirk)
UI
111
Klinkenberg (Jacobus van
Nuijs)
Nuij0
112
Klokspijs
114
114
Kloostergelofte
Kloostergclofte
Klo.Jstcl'graaf, Kloostervoogd ,
KloJstergraaf,
Kerkvoogd I
115
1 IS
Kloosters
Klopstock (Friedrich Gotlieb)
Heb)
117
J19
Klub
119
Kluit (Adriaan)
( Adria.1n)
JZO
120
Knees
12$
125
Knigge (A.
CA. F. F. L. I'rijJ"rijvan)
heer von)

Knight
1'16
Kni~t
Id
Knobelsdorf (H. G. W. vrijvr#J"
heer "(11)
,'all)
1Z6
126
KDoopen, of Snijpunten
Kooopen,
Kobalt
Koekoek
12
u77
Koepokken
Koerland
Jz8
1'l8
Koenen
Koerten (Johanna)
Koflijboom (De)
Koffijboom
12
129
9
Kohorten
KohoTten
130
130
Koken
Kokosboom
lal
IJl
Kolibrietje, of BloedzuiBloed.zoigenje
J32
J32
Koloriet
K~ori~
13S
Kometen of Staart-sterren
Komiek
13
1344
Kompas
136

I"

-

Kon-

668
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Konger-Aal
Koningsbergen
Koningstein
Konin~sstoel
Koningsstoel
l{onst~ntinopel
Konst:tntinopel
Konstantinus (C. Flavius
Va-Ierius Aurelius ClauClandim)
Konzenilje, of Kochenil-

137

je
Koolstof
Kooistofzllllr
Koolstofzuur
Koopvaardij-schip
Koorts
KoortS (De Gele)
Kopal
Koper
Kopieer-Machine
Koppenhage
Kopper-Maandag
Kopten
Koraal
Karaal-gewassen
Koran
Kordeliers
Kordon
KÖfner (Theod.)
Körner
CTheod.)
Kos of Koos
Kosakken, of Kasakken
Kasakkcn
(Thaddäus)
Kosciusko (Thaddäns)
Kosmogonie
Kosmograpbie
Kosmographie
Kosmologie
Kosmopoliet
Koster (Laurens Janz.)
Kothurnen
K~tzebue (Aug. Fricdr.
Ferdinal1d
Ferdinand von)
vou)
Koude

14:1

138
139

14 1l

144

146
J47
147

14-8
149

150
JS!

Ij2
lj2

153
155

157
158

159
160
J60
163
J63

Bladz.
Kougar,
KOllgar, (De) of Kugllar
16"
guar
Kouskous
Kruin
Kramp
Kreeft
166
Kreek-Indianen of Muscokies
168
163
169
Krcolcn
Kreolen
Kreta
Kretincn
Kretinen
17°
Krijgskunde
KrUgskunde
I7!:
Krijt
Krim (De)
173
Kristallen
Kritiek
174
Krokodil (De)
Kronijk
175
J75
Kruidkunde (Zie: Plantenkunde)
176
Kruidnagelboom (De)
Kruiff, (Jan de)
177
Kruiff, (Jan de) de zoon
Kruis (Het)
17 9
180
Kruistogten
182
18:2
Krunitz (J ohann
olJann Georg)
Kui!enburg
Kuilcnbllrg
Kuilenburg (de Stad)
Kuiper (Jaques)
183
Kultuur
1 84
Kuma
KllnStdrifc
Kunstdrifc
ISS
K
UllStkoude
Kunstkoudc
Kupros
186
Kuras
KuriaalstiJI
KuriaalstUI
Kurilische
Kurilischc eiland:?11
eiland~l1
Kurkboom, k\lTk-eik
kutk-eik
Illr
KurksnijJ..ullst
KurksnijL:unst
1~"
KwaKw:!-

I
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Kwakerss
Kwakcrs
Kwartss

l3l
l37
189

6699

KWlkzil\'cr
Kwikzil\'cr
Kwintaal
Kwimaal

J9°0

.. * •
L

oJf.-

madt.
DJadz.

Bladz.

J9 1
L
(Petcr van)
Laar (Peter
Laboratorium
ofNiemv-llrittanje
Labrador, ofNiellw-llrittanje
Labyrinth
J9 2z
19
Lacedacmon
Lacedaemon
193
Lnchcsis
Lachcsis
Lachrymatorium
Lack
Chris ti , of TraLacryma Christi,

ncnwijn
nellWijn
l.actantius
Lact:mtius
Lad::num
Lad:mum
Lady
(Cajus)
Laelius (Cajns)
Lactare
Lagunen
Lairesse (G. de)

194

195
J95
Laïs
La
is
Lakmoes
Lakmocs
Lalande (Joscph Jerome
Jcrome Ie
LaJandc
196
Francois)
J96
Lama
LambaUe (Maria Thercsia
LambalIe
van Savoye, Louise de
Garignan, Prinfes
Pril1fes van)
Lambcrg, (Graaf van)
von)
lambcrg,
Lambert (J. H.)
Lampsacus
Lancastcrs-School-onderwijs
Lancastcrs-SchooI.onderwijs
L:l1ldau

J99
199

201
202

Z03
203

205

Landd~gen
Landtbgett

2 05
!J°S

Landhuishoudkunde
Landkaartcn
Land-mcetkunde
Land-meetkunde
Landshut
Lalldshut
Landtong
Langcndijk (Dirk)

206

Lantaarndr~gcr

.lUI
2Il

Lanllviurn
Lanuviutll
LaodamÎl
Laodami:l
L:1okoon
Laokoon
LaoJllcdon
L:!011lcdon

212

20
2°7
7

208

209
2°9

Laol1
Laon
Lapidar.schrift
Lapidar-schrifc

ZI3
Lapland
Lappcr (Jan de)
Lapper
Larcs
Lares
21 4
15
Largo
2~H5
La Roche (Maria
(l\laria Sophic)
(Een)
Last (Ecn)
Laterarl of Lateraan (St.)
L:ueran
Latijnen
216
Latijnsche Taal
2 J7
Latium
218
Latona
.!U9
Lauchstad
Laudon (Gideon Ernst "ri/"rijZ20
heer van)
!J!lO
L:mTa
(Zie:
Petrareba)
1122
Laura
Petrarcha)
!J22
Laurierboom
Lauianne

LauLau·

«Si'O

0 U D.
1 N H
HOU

Bladz.
Lausitz of Lausnltz
222
Lausnicz
Lamerbunll
Lauterbunn
2Z4
224
Lava (Zie: Vuurspuwende
Bergen)
Lavater (Johann
Cl obann Kaspar).
Kaspar )227
2z7
Lavinia, Lavinium
Lavoisier (Antoine Laurent) 229
Law (John)
23 0
Lawiti.en
Lawinen
230
23[
23 [
Lazaroni
Lazuur~teen
232
23 2
Leander (Zie: Hero)
Lectisternium
Leda
Leder-bt!reiding
~33
Leder-bt:!reiding
Ledige ruimte
23 6
236
Leeds
Leenstelsel ,Leenr.gt
,Leenr~gt
237
Leerdam (liet vo~rmalig
Graafschap)
24 2
Leerdam (de Stad)
Leerdicht
Leeuw (De)
243
Leeuwarden
244
Z44
Leeuwenhoek (Antonij van) 246
Legende
247
Legeren
Legioen
Lel
Lei
Leibnit:z;
Leibnit7; (Gottfried Wilhelm

vrifheer van)
vrijheer
Leijden (Stad)
Leijden (L'.1kas
(L'lkas van)
Leijdsche Flesch
Leipzig
Lek (De)
Lemberg
Lelex
Lemmer (De)

249
250
25 '(
25z
252

25.'1
25.~

Bladz.
Lemnos
253
Lemures
254254
Lengte (Ceo;rapltisde)
(Ceo;raphlsde)
Lennep (Cornelis van)
256
Lens (Andreas CorneIis)
Cornelis) 257
Lente (De)
258
Lento
Len[U!ns
Lentulns
Leo X
Leo (Leomrdo)
(Leonardo)
259
Leon
260
Leonidas
26(
Leopold II (Peter)
26,
Lepidus (M:lrcus
(l\1:lrcus Aemilius) 263
Lernaeische flang
Lesbos
264
Lescaille
LescaiJIe (Katharina)
265
Lessing (Joh. Gothold E(phraim)
Le Sueur (Euscacius)
(Eusracius)
266
Lesz (Gottfried)
267
Le,he
Le~he
26B
Letten
Lettergieten (Het)
269
Letterkunde
27°
Letterschrift
27 1
Lencippus
272
27 2
Lcukas of Leukadia
274274
Lenktra
Leuven
Levant (De)
275
Levens-beginsel
Levens-behouder
276
Levens vatbaarheid
Lever (Dc)
(De)
277
Levrault (Francois Xavier)
Libanius
278
Libanon
Libatio

Li.

INHOUD.
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Bladz.
Lfbao
Llbao

~79

Liber
Liberales
Libertas
Licent
Licene
Licentiaat
Licht
Licht en Donker
~81
Lichtmeter
~83
Licinius
284~84
Licinius
Liciniu5 (Cajus Valerius)
LiclOtes
Licaotes
Liefde-Maaltijden
LiefImd
LiefI:m4
Q8S
Lier
1285
Lierdic'bI
Lierdicnl
~86
Lievens 0:10)
Olm)
Liger of Ligeri.
287
Ligue
LiguiU
Liguria
Lijm
~83
1.ljn
LIjn
!l8S
Lima
!a89
Limborgh_ (Philippus '1an) !l89
Limburg
291
Citroen.
Limoenboom (Zie: Citroen~92
boom)
Lindeboom
Linguet (Simon, Nicolas
Nicola!
Henry)
Linie
1293
1193
Linie-fchepen
Linneus (Karel)
~96
Linsen-glazen
:196
Lint- of Bandworm
297
Linu!
298
Linu'
~98
Linz
tinz
Liparische Eilanden
299
Lippert (Philip Danie!)
Daniel)
Lippen

671
67'
Bladz.
1199
A99

Lfpsius
Llpsius (Justus)
(Juseus)
Lissabon
Limius
Liscrius (Gerard us)
300
Litany
Lit de Justice
301
301
Litlrographie
Litoographie (Zie : Steendruk)
Liturgy
~
L\verpool , of
Liverpool
of' Leverpoof
Uvia Drussilla
Livia
302
302
Livius (Titius, Titus)
03
3303
Livomo
Livre Toumois
Tournois
3°4
Lobrij (Nicolaas)
Locke, (John)
30S
Locle
Lode
306
LodewiJk
Lodewijk XIV
Lodewijk de XV
3°S)
LodewiJk "VI
XVI
3IJ
Lodi
3 15
Loevensfein
Löffier (Josias Friederich
Christian)
Logarithmen
31G
Logica (Zie: RedeneerRedeneer.
kunde)
3 17
Logogryph
Loire (De)
Lolli
LolIi (Antonio)
Lombardisch, Venetiaansch
Koningrijk
318
Lomonossow (Migbailo
(MighaiJo
Waisiliwitsch)
aI9
Londen
Long (De)
SU
L .Jb';>ijp,
.J.;t>ÜP, Luchtpijp
3g3
Longobarden
3114
Longproef

....

-

Lood
.Lood

326
3~6
Lood.

67!2
6711
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Lood-suiker
27
32
Loodwit
Loopgraven
328
328
Loosjes (Adriaan)
Loosjes Adrz. (Petrus)
33 2
Loosjes Pz. (Adriaan)
334334
Loors, Lootsman
337
Lord
LorettO
Lorett()
Lotus
3388
33
Louis (Antoui
(Antonij)
Louis d'or
cl'or
34°
Lousiana
Louviers
Lubek
Luc (Andreas de)
34 1
Lucanus (Marcus Annaeus) Lucas
34 2
Lucca
Luccn
Lucht (Zie: Dampkring)
343
,-,.
Lucht-lllanslJalg
laaslJalg
Luchtbol
344
Luchtpers
345
Lucht-perspectief
34 6
Luchtpomp
Luchtsteenen
ecnen
347
Luchtverschijnsels
349
Lucianus
Luci:mu
35 1
Lucifer
Lucilius (Cajus )
LuciJius
35 2
Lucina
Lucinl
Luckner (Nicolas)

U D.
Bladz.
Lucretia
Lucrctius (Spnrlus
(Spurlus Trici·
Tricipimus)
pitnll S)
Lucretius (Titus Carus)
Cnrus)
Lucullu
Luculluss (Licinius)
Luik (Provin cie)
Luik (Stad)
Luiken (Jan)
Luip~ard

Luneburg
Lunel
Lunette
Lt:pcrcL
LuperCllSj
ls 1 Lnperca
Lupercalien
Lusit:lllia
Lusitani
Lustrum
Luther (Marcin
(Martin us)
Lutschin
Lmschinen
cn
Luxemburg
Luz:lc (Elie)
Luznc
Luzac Johan)
Lyceum
Lykophron
Lykurgus
Lyknrgu
Lyon
Lyonet (Pieter )
Lyra (De)
Lyrische Dichtkunst
Lysander
Lysias
LysimllC
Lysimachus
huJ
Lyslppus

---... ...----M
M

35:1z
3S

353

35 6
358
35 8
360
36[
361

367
3 69
373

37 6

~78
278

380
81
3Sl
38~
38
!!

384

------.~*~
~*~.----

M
Maag (De)
Maagdenburg

BI:1dz.
3 84

386

Maagd 'Yfln
van Or/eaflS
Or/tIJfJS Zie:
Orlcans
Orleans)
Maan (De GoJin
GOlin der)

Bladz.
38 7
l\ta~n
Mam

I

Marscn
Marsl:!nd
Marsl:md
Marsyas
479
Martel (Karel)
Manialis
Martialis (\\1.
(1\1. Valcrius)
Valerius)
Martijn (John)
480
Mar tijn (Thomas)
Martijn
Martin (De Heilige)
4 81
Martinet (Johannes Floren.
dus)
eius)
}]artinique
Martinique
483
483
Masaccio
4 84
Masaniello
Masinissa
485
Masius (Andreas)
486
Maskelyne (Ne vil)
Masora
l\lassa
l\Iassa
487
4 87
'Massageten
Massageten
488
lVlassillon
Massillon (Jean Baptiste)
Mastik
M:1stodon
Murodoo
29
4~9
Matador
490
49°
Materialismus
4911
49
Mathesis (zie: Wiskunde)
Matrijs
Matrikel
4922
49
Mattheus (Antonius)
Mattheus (de Evangelist)
Maurits vtm Nassau (Graaf) Mausolcum
494
Mausoleum
l\laximen
Maximiliaan (Frans Xaver
Joseph)
Maximum
495
Mazelen
Mazzuchelli (Johann Maria) 496
Mechai II (Pierre Franç ois
André)

U
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l\Icchanica
l\Icch:mica (zie: Werktuig.
kunde)
497
Mechelen
Medailles (zie: G<:denkp.)
Mcdailles
G.:denkp.)
Mede, Mee
493
l\lcdea
l\ledea (zie: Argonouten)
l\ledemblik
1\1
edemblik
Mediante
499
Mediceischc Venus
Mediceische

N H 0
Bladz.
47 3

l\Ietlicn
l\Iedi~n

Medina
MedIna
Medina (Stad)
Medusa
Meekrap
Meerman (Johannes)
l\leerman,
l\1eerman, (Willem)
(WilIem)
Mcermin
Meermin
Meersch (Abraham Arend
van der)
Meerschuim
Mcerschuim
Meerval
l\legaera
l\1egaera
Megara (met eene lange a)
l\leg:1ra
l\Iegara (met
(111et eene korte a)
Mei
Mein (De)
lVleincrs
M
eiBers (Christoph)
( Chrisroph)
Meiszen
Meivcld (zie: Landdagen)
Meiveld
Mekka
l\1eklenbnrg
l\leklcnbnrg
1\Iela
1\1el:1 (Pomponius)
Melancholie
l\Ielanchwn (Philip)
l\Iclanchwl1
l\lelanderhielm
J\lelanderhielm (Da!lÏel)
(Daniel)
Meleager
Melismatisch
Mclitopolitancn
Mc\iropolitunen
Melk

VV2

500
501.
501

50'J.
5°4-

50S
06
506
507
503
508
50&
503
509

510

5u
511.

513
5 1 45J(~
5J6
17
5517

Melk4

~74

I
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til9
Melksap (zie % Chijl)
l\1eJksuiker
)'leJkweg (De)
l\1elodia
ti;! 0
Mçlodica
)lelodion
M\!:odrama
Meloel1
5~1
Mclpomcn.
Mclpomen.
)lemel
Memmillgen
Mel,JlllOn
522
)1emphil
Melladen
Menander
Mellekrates
5:ll
MenC!lalls
Mengs (Raphael Anton)
524l\'Ienie
lttcnillski (Frans a Mesgnien) 525
Mensch (De)
Menschen-eters
ti 2 7
Menschen.rassen
Mensuraal.gezang
529
Mensuur
530
Mentelle (Edme)
Mentor of Meute.
531
Ment:~ of Maiuez
Menuet
532
Mephitisch
Meppel
}lercier (Louis Sebastian)
Mercurius
534
Merg

-

~ergel

535

Meri:m (Maria SibiJlIa)
536
Meridiaan of Middagcirkel 537
-...
Merinos
Merken (Lucreeia Wilhelmi.
111 wn)
538

U
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Merope
I\lcrovingen (Clodoveus)
l\I2ss:lJa (Val. Con'bus)
!\TsGllina
I\TsGllina (Val\!ria)
I\lc'senie

Bbdz.
541
54 2

543

1\1 ess:as
~!ç'ss:M

~44

1tb,.ing
l\Testicen
Meea:"n
Metallurgie
546
Me':\lllorphose
l\1ethaphora
Met:lphys:ca
l\1ct;ist:1sio (Piecro Anronio
Dominico Booavencura)
l\Iet:lstasis
547
1\1
etellllS
l\letelllls
Meteoren
548
l\Ictcoroskoo~

Meteren (Emanuel van)
Methode
Methodisten
549
Methodologie
55 1
Meton
Metonymie
Metreten
Metrologie
MetrOllome
l\letropolita:1l1
I\'T
etrtlm
I\'Tetmm
55 2
l\1etZlI (Gabriel)
Mexico (Oud)
553
Mexico (Nieuw)
Miçhaelis (.Ioh:mn David)
l\lidas
554
555
Middagcirkel
Mjddaghoogt~

Middelburg
Mlddel-ceuwen

551
Moe-

I

1\1
l\1iddellandsche
iddellandsche zee
Middelrif
Middel-stemmen
Middel-timen
Middel. tinten
Middel-zouten
Mieren
Mieris (Frans van)
Migliaro
Mignol
MignoJ
Mijl
Mijlpalen
l\1iJlpnlen
Mikrometer
Mikroskoop
Milaan
Milete
Mille Rees
Millin (Aubin Louis)
Millioen
François
Millot (Claude Frallçois
Xavier)
Milo van Croto"
erato"
Milo (een Eiland)
Milt (De)
Miltiades
MilwIl
Milwn (John)
Mimen
Mimiek
Mimosa
Minden
Mineralen
Minerale wateren
Mineinle
Minerva
Minerval
MÎnerval
Miniatuur-schilderen (Zie:
Schilderkunst)
Minos
Minotaurus
MinstreIs
Mill11CÎUS Felix
MillllCÎUS

6,.
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Minuut
571
556
556
MiqueletS
(Hooor!! Cabrlel _
Mirabeau (Honore!
557
Victor Riquetti, Crllll!
Graaf
659
561

562
563
5 64-

565

566

5'8
669
570
57 1
57 2
573
574
57
675

576
577
571

van)
"an)
Mirre
Miserere
Misericordia
Missalen
Missen
Mississippi
Mist
Mise
Mitau
MithriJates
Mithridates
Mitraillade
Mnemosyne
Model
1I10duiatie
Modulatie
Moedervlekken
Moer- of Veengrond
Moeraal
M oerbeziebOOIll
Moerbeziebooll1
Moesel
Mohn (S.)
Mokka
Mol
Mol (De)
Moldau (De)
Moldavie
Moliere (Jean 13abÛlDabwta):
Molla, Mallah
Mollachorda
MolJachorda
Moloch
Molukken
Mom
Moment
Momus
MOUIICQ
Mouaco

.a3
68'

Sb

683

~as
~a5

-

58&
68&

581

S8.
58'

--

-

589

-

55]0
590
5g11
59

55)11
59'

-

)ft·
Mt-
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Monaden
59 2
lVIonge
Monge (Gasp.)
593
594
Mongolen
Charles Ie) Monnier (Pierre Charlcs
Monnikkendam
M 011I1ikkendam
597
Monochorde
Monochromen
Monodrama (Zie: Melodrama)
Monogram
Monopolie
598
Moootheismus
MOflOtheismus
Monotonie
MOlmdja d'Ohsson
Monradja
Monro (Alexander)
(Alcxander)
599
600
Mons (Zie: Bergen)
M<>n
M<ll1 seigneur
Monsieur
Monstrans
Montblanc
Montenegrijnen
Montesquieu (Charles de
lVIontesqllieu
Sccondat)
601
MQnte Video
602
lYlontfaucon (Bernnrd
(Dernard de)
Montfoort
6'03
lYIontfoort
603
l\'IQntgolfier
l\!IQntgolfier (Jaques Etienne) Mo~tmorenci (Philips van) Montmorenci (Floris van) 605
Montpelli\!r
Montpclli~r
606
Moore (John)
607
Mopren
Mooren
~abiten
Mw"abiten
608
Moravie
Norea
609
}4Qrean
610
Moreau (Jean Victor)
MorelJi
MoreIIi (Dom. }acobo)
613
Morgen (Een)

Bladz•
Morgenrood
613
Morgenster
(De)
614
Morgcnster
Morlachen
Morpheus
MOnls (Samuel Friederich
Morus
Nathanael)
6'15
Mosa
Mosa of Modius
Moschus
Mmcl~
616
~6
Mosella
Mosheim (Johann
Oohann Lorenz
van)
Moskau
Moskee
6' 17
Motet
618
Motto
Mouradgea d'Ohsson
Mouson
619
Mouten
Moxa
6!lo
Mozaik- of Muzivischwerk
JoodscIle
Mozaische, of }oodsche
621
Godsdienst
Mozart (Johann Chrysostomus Wolfgang GottIieb)
Gottlieb) 625
Mozes
66227
Mendelszoon
629
Mozes Mel1delszoon
Mucius Cordus Scaevola
631
Mufci,
Mufti , Groot.~1ufti
Groot-~lufti
63A
Mug
63Muggendorf
Muhlheim
633
Muiden
Muildier
634
Muis
Mulatten
637
Mulder (Johannes)
Mumien
6'40
Mummius (Lncius)
64z

Mu-

r N H
H 0
Bladz.
642
64 2

Ml1lllltius Plancus
Planctls
Munntius
MUllchen
Munchen
Municipien
Munniks (Wijnoldus)
Munster.
l\1unster.
Munt. en Penningkunde
Murat (Joachim)
Muratori CL. A.)
Murcia
Muret
Muree
Mmillog
MurillOB (Dartholomeo
rDartholomeo Stc.
Ste.
phano)
Gottl. von)
Murr (Christ. Gott!.
MI rr:linische vazen
Mi
Musaeus
Museum
Musiev-Goud
Musiev.Goud

643
644
6466
647
649
65:l
65:2

653
65!
654

657

U

D.

Muskaatboom
Muskaat-Wijn
Muskus
Muskus of Bisam Stier
Muskus.Dier
Musschellbroek (Pieter)
Mutina
Muzijk (zie: Toonkunst)
Mycene
Mykale
Mylitta
Mynychia
Myriade
Myrmidonen
Mysore
Mysterien
Mythologie (zie: Fabelk.)

---------*---------

(SJ7
Bladz.
657
658

659

660

661
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VERBETERINGEN VOOR liET
lIET DERDE DEEL.
Blad~.
,"eg. 8 v. o. float:
flaat: Faste 1l1inores,
1I1inores, /ees: Fasti mi1/ores
Blad:/:. 20 reg.
millores
waarvan HEN26 9 v. o. waarvan DouaiDR~K BURMAN
BURl\1AN ,
riere wijlen den
DR!K
e~z.
Heer G. Bf/ron
lIeer
Baron
el1z.
Wnn:N, H. DURDURWnn:N,
MAN, enz.
MAN,
MARIA CATHACATHAMARIA CATHACATHAMARIA
27
1I v. b. MARIA
~7 -RINA FEITH,
FEITH, geRINA
RINA FEITIl
FEITH J
RINA
wijI7 40 ;
fiorvell in 1740;
Douairiere wij.
len den heer G.
WITTEN,
Baron WITTEN,
gCll:orv. in 174°;
J740;
gefl:orv.
Galli/ie
Ca/Ulie
Gallië
Gal/ië
119 18 v. b.
C01Jre
COl1te
coma
16 v. o.
Raketten
Vuurpijlen
8 v. o.
:.125
8
~25 R,1atiê
Rnatië
Rhetië
:;09
18 v. o.
:;°9 DAIIET - Dr. C. F.BAHRDT
F.DAHRDT
D.
C. F. BAllET
12 V.
v. b.
374 12
Harmione
Herm;one
18 v. b.
1808
10 v. o.
1708
396 Va/are
ro/are
So/are
14 v. o.
526 10 V. o.
6
1776
177
179 6
557 Bamhina
BembÎna
Bambina
Bembina
6
v.
b.
593 9:l gr.
72 gr.
9:2
594- - I11I V. o.
Yario!ae
Pario/ic
rariolie
Yariolae
5 v. b.
633 1709,
1809
16
v.
b.
648 .7°9·

-

JJij tIen uitgevcr dezes is gedrukt en alom gratis veruitgall~
krijghaar het onderstaande berige
berigt eener uitgapt:

VAN

EEN

NIEUW

FRANSCII NEDERDUITSCH EN
E'" NEDERDUITSeH
NEDERDUITSCH
FRANSCH \VOORDENBOEK,
FRANSCU
eenc proeve der bewerking van
waarbij tevens gevoegd is, ecne
de woorden CO!/p,
CO!/P, m. En, prep. Faire, v. a. Fore,
Fort, e. adj.
Garde, f. Hallt, e. adj. Jeu,
JCIt, m. Jouer, v. n. et a. Lcver, v. a.
ltfain, f. Parû/c.
111. Porter, v. a. Prendre, v. a.
1Ilain,
Paru/e. f. Pied, m.
Prise, f.en
f. en Propos, m.
Er is ze!;:er geen NederlJndsch beminnaar der Franfche
taal, - die reeds voorlang, maar thans meer dan ooit, bij
alle eenigzins befchaafde lieden algemeen beoefend wordt, en
cene reeks van de fchoonfl:e werken in :lallerlei
eene
IlerIci vakken van
wctenfchap oplevert, - welke niet menigmaal het gebrek
gebrek~..
ldge
kige der beste woordenboeken uit en in die taal heeft opgemerkt en ondervonden, wanneer hU,
hij, hij de moeijelljkheid
der overbrenging van een of ander woord, kunstterm, phrafe enz. zUn woordenboek naflaande, wel het algemeen beken·
bekende, maar juist datgene, wat hij zocht, niet ontmoette,en zicb
zich
dus deerl~jk
deerlijk te leur gefl:cld
h~i het eigene van
gell:cld zag, wanneer hij
de eene t~al in het eigene van de andere overbrengen wilde.
Deze zwarigheid heeft natuurlijk grooter moeten worden,
Daar
naar mate de \'ukken
"akken van yerfchillende wetenfchuppen
wetenfchappen zich,
in de laatfl:e'
laatll:e' jaren vooral, meer en meer hebben uitgebreid,
grondiger z~in behandeld geworden, de FranCche
in.
Franfche taal inzonderheid vele nieuwe
GriekCche heefe
heeft
nÎl:uwe kunsttermen uit de Griekfche
overgenomen, en de jongfl:e gebcurtenisCen
gebeurtenisfen in dat land aan
aan-..
leiding tot het fcheppen yan
"an ecn
een aantal
aant:!Iniellwc,
immers
in
be.
nieuwe,
beteekenis nieuwe, woorden gegeven hebben.
hebbcn.
Reeds voor eenigc
eenige jaren
jarcn deed het besef van dit een en
;fnder lIet denkbeeld bij den uitgever dezes olltfl:aan, om ,
vroeger of later, in dit gebrek, zoo veel menfcheJijkc
kracht toelaat, te helpen voorzien. Hij fpaarde dus moeite
bJlldige en geoefende mannoch kosten, om in beide talen kundige
man~
nen over te halen, welken tevens de beste woordenboc
woordenboe-...
ken ten dienste fl:onden, als: 'VEI
'VEI LAND 1 l"lederduitsch
lI Tederduitsch
taalkundig 'Woordenboek,
Dictionnaire de I'académie fran'Woordetlboek ,Dictionnaire
\VAILLY, BLUME!'\BACU,
BLUl\IENBACII, Dictionnaire
çaise, BOISTE, DE "7AILLY,
.Etymologique ties,
des. mots français, dérivés tilt
du Grec
Grcc par MoRIN, CATJNEAU, LANTSHEER (dict. des termes de marine),
GónICK
THlMUT, enz. ten einde hun,
GönIcK (Ntogolie)
(Néogolie) , MOZIN,
MOZJN, THJllAUT,
in
moeijeIijke taak, de behulpzame halld
hand te bieden, en
jn deze moeijeJijkc
Mj
hij meent, ook naar het oordec{
oordeel van vele deskundigen,
deslmndigen, die
proeven van het v.crk
werk gezien en hunne goedkeuring daar-

aan gegeven hebben, in het beoogde doel bij uitnek ""el
te zijn geflangd, niet twijfelende, of de proef, die men
publiek daarvan
bij dit berigt vindt, zal ook het geëerd PlibIiek
overtuigen. Thans zoo ver gevorderd zijnde, dat, in April aanlbande, het eedl:e fiuk van het Fransch-Nederouitsch 'Voordenboek , van letter A tot L, en, drie
maanden daarna, het tweede of laatll:e fiuk, van M tot
Z, kan uitgegeven worden, flaat de uitgever, (dankbaar
aan zijne Jandgcnooten het heilzame van dien maatregel
erkennende in de ruime inteel\:ening op het Algemeen lf7oordenboek van Jamsten Cf] ?vetenfchappen, 'Voor den befchaafden /land, en tm behoeve des gezelligen levens, door GT.
NIEUWENHUlS, onder medewerking van (een aantal vaderIandfche geleerden, verzameld ,) denzelfden weg in met het
tegenwoordig werk; terwijl de voorwaarden dezer inteeke..
ning zullen doen zien, dat men niet minder op het voor..
deel der inteel.ennars gelet heeft, dan op dat des uitgevers,
al ware l1et enkel door de beknoptheid, waarmede men zoo
veel in zulk een klein benek levert.
Deze zeer eenvoudige voorwaarden van inteehning zijn:
1°. Dat dit nieuwe Franseh-l\1ederduitsch
Franseh-Nederduitsch en Nedertluitseh-Fra1lSch - IFoordenboek gedruh wordt in hetzelfde
groot 8°, met dezelfde Collonel letter, als bijgaande
proeve, op goed druk-mediaan papier, en zoo volledig
immer mogelijk zij, ten einde men er de nieuwe woorden
en kunsttermen niet ligt vergeefs in zal zoeken.
AO. Dat er een beknopt aardrijkskundig woordenboek, eene
lijst der eigene namen der menfchen, en eene tafel der onregelmatige werkwoorden, b~igevoegd zal worden, zoo da.t
dit woordenboek voor elk, die zich van l1etzclve wil bedienen, als mede voor onderwijzers en; leerlingen, van het uitgebreidfl:e nur zal zijn.
~o. Dat, daar de uitgever, wegens de belangrijkheid des
werks, waarvan een ieder gewis overtuigd zal zijn, vooral
ook het nut beseffende, dat met zulk een woordenboek in
de Zuidelijke Provincien van ons koningrijk kan gefl:icht
worden, op een groot aantal inteekenaren rekent, hij, om
de [inteekening voor een' ieder gemakkelijk te maken, elk
gedrukt vel van 16 bladzijden op flechts !1 en een' halven
fiuiver, welke bij de uitgave betaald wordt, aan de inteekenaren , berekenen zal; 'terwijl de prijs, buiten inteekening, aanmerkelijk hooger zal zijn.
4°. Dat op dit woordenboek tot den 15 April ingeteekend kan worden bij de voornaamste boeherkoopers in het
geheele koniIlgrijk, zoo wel ja de Noordelijke als Zuidelijke
Provincien.
~ij

Bij rknzel"en
dm=elyen zijn ook de onderstaande Wó()rdenhoeken
WormJenóoeken uitgegeven:
Algemeen Woordenboek van kunsten en wetenschappen voor den
beschttafden stand en ten behoeve des gezelligen levens, onder medevaderlaudsche geleerden bijeenverzameld ,
werking van een aantal vaderlandsche
door GT. NIEUWENHUIS.
In den atgemeenetl
algemeenetJ Konst- en Letterbode , No. 42 en 43, vindt
heoordee/ing:
men van dit Woordenboek de votgmde
volgende beoordeeling:
" Dat wij de eeuw der \\'oordenboeken
H'oordenboeken beleven, is eene aanmerking, reeds
.. voor lange gemaakt en door velen herhaald, die evenwel, zonder die zooge".
"Daamde
naamde ezelsbruggen, weinig figuur
fi;::uur in de wereld zouden gemaakt hebben. Het
.. klinkt zeker schoon, dat alle die Lexica over onderwerpen, die het verdienen
verdienea
.. of niet waardig zijn,
zijn. moesten
moeSten verbrand worden, om zoo de halfgeleerdheid ,•
.. waarmede zoo menig een pronkt, die slechts \Voordcnboeken
\Voordcnboekcn en Tijdschrifteu
Tijdschriften
..
hulp.
raadpleegt. met tak eo
en wortel uit te roeijeu
roeijen ; doch ook het misbruik
misbrnik dier hulp" raadpleegt,
.,
" middelen (welker oneindige vermenigvuldiging
vermeuigvuldiging evenwel nooit kan verdedigd
..
,t worden) kon
hn het gebruik niet verbieden, en, bij de bepaaldheid van 's menschen
mellschen
" leeftijd, zijn juist de goede Woordenboeken alleen io
in staat, om den vlugsten
,,_ en .chrandersten
".
schrandersten genie veel tij ds te besparen, en zoo hem in staat te stellen
steUen
.. om zich te bedienen van de kundigheden, door zijne voorgangers bijeenverzabijeenverzao
,; meld. Welkom was oos
onS dus de loffelijke onderneming van het werk, waarvan
.. het eerste deel voor ons ligt, hoogst aangenaam
aangeuaam te zien, dat het met een vrij
t' talrijker menigte Inteekenaren prijkt, dan men billijker wijze kon verwachten
verwachten,•
..
..
" niet uit hoofde van deszelfs aard, maar van deszelfs uitgebreidheid en daaraan
moe~
" geëvenredigde kostbaarheid. Om het oogpunt, waaruit dit werk beoordeeld moet
" worden, aan te wijzen, zal het noodig ziju,
zijn, uit het voorbcrigt
voorberigt van den heer
,.
" NmuwENHuIS, deszelfs doel over te nemen."
" De titel dezes werks" zegt die heer .. wijst reeds deszelfs hoofddoel aan, als
bepalende zich, inzonderheid, tot den
de,. beschaafden stand, ten behoelle,
behoe'l'e, en ter
".r,deUng
""r,deling des geze/l;!!en
geze/lil!en levens. Hierdoor onderscheidt zich hetzelve van alle
andere zakelijke woordenboeken, die hier te lande of elders zijn uitgekomen. AI8I'meene Encyclopedie",
8Ilmeene
Encyclopedien, gelijk d.:
do: Fransche van DlDERoT
DlDEROT en D' ALEMBERT.
ALEMBERT, de
Engelsche van CHAMUERS,
CHAMBERS, REES en aoderen,
anderen, en de Hoogduitsehe
Hoogduitsche vau
van ERSCH
ERs eH en
GRUBER, bedoelen eeue volledige, alles omvattende.
alle deelcn
deel en
omvattende, bewerking van aUe
en bijzondere artikels, die tOt het wijd uitgestrekt gebied aller menschelijke
ea
meuschelijke kuns.
kunsten
tet! en weteuschappen
wetenschappen behooren. Zij zijn dus, uit den aard der zake, zeer groote en kostbare werken, geschreven voor aEerlei standen, en over alle voorwerVOOrwerpen van menschelijke kennis en kunst; maar bepalen zi.:h
zi~h niet opzettelijk tot het
door ons opgegeven hoofddoel.
U-geilt::
Ons Woordenboek, daarentegen, tracta
1. Van het geheeIe gebied aller menschelijke kunsten en wetenschappen -~ een
gebied, uit dorre en vruchtbgre
vruchtbare streken, uit schadelijk en heilzaam gewas,
gewas. uil
donkere holen, klippen en afgronden zoowe\,
zoowel , als uit vrolijke eu
en veilige landdonwen, zamengesteld - slechts die deelen, gronden en voortbrengsels te beschrij.
douwen,
ven, welker kennis vereischt wordt voor den beschaafden mensch.
menseh. En
2. Om uit het rijk des lichts, op aarde gcs,ticht, sedert de ontluiking der kunsten
lt.
en wetenschappen, en uitgebreid tOt op onzen
Iicht_ en warmtestralen
onzeu leeftijd, die licht.
Op te vangen, welke naar de zjjde
ell , in de
zijde des gezelligen
gezelligen levens gekeerd zijn, en,
verlichting en veredeling onzer gezellige kringen, weldadig zamenvloeijen
zamenvlueijen als in
ia
'liCrlichting
een brandpnnt van v,olk,sbeschaving.
v,olk.sbeschaving.
3. Bovendien is dit Woordenboek bepaaldelijk
bepaalt/.lijk ingerigt voor Neder/am/ers.
Nederlanders.
waardoor derhalve eene bloote vertaling van het een of ander buitenlandsch werk,
b. v. van het Conv,rsati
ons-LexicDn, dat, in D,litsch/and,
Co nVlrsa ti ons-Lexicon,
D,lÏtschiand. zoo bekend als beroemd,
roemd. met algemeene goedkeuring ontvangen, en bij de meeste beschaafde huisouze landgenooten ongepast en onvolle.
onvollegezinnen in dagelijks
eh gebruik is, voor onze
dagelijksch
dig zoude geweest zijn: want, schoon wij ons aanvankelijk hadden voorgenomen,
eene Nederduitsche
Nederdl1itsche vertaling van dit beproefd.
beproefd, uitmuntend werk te leveren, beo
begrepen wij echter spoedig, voorgelicht door onderscheidene
onderscheideue beroemde vaderlandsche geleerden, dat het Conversations-Lex;con,
Conversati ons-Lexi con, als zijnde oorspronkelijk voor
Duitsehe,.s geschreven, voor N,d,,.la,,de,.s
Duitsche,.,
N,d,rland,f's te breedvoerig zonde zijn.
zijn, in hetgeen,
betgeen,
wat D8its,hJfllUl
D.its,lllfl!IG betref'
betreft,I en
ea tevens lO onvolledig
oDvolledig in alles, wat betrekkiDg heeft
tot
tOt

tot
tOt de gesteldheid, natuurlijke IIistoric, aardrijkskunde, geschiedenis, koopban.
koopban_
del.
del, zeevaart, volksgebruik sn en andere bijzonderbeden
bijzonderheden van ons "aderland,
,·aderland, enz."
nt't Wij W'cnschcn
wcnscbcn den onvcrmociden NIEU,"VENJiVIS
NIEU\VENHVIS de noodige gezondheid,
gezondheid" hut,
lun,
.t krachten en ondersteuning, waar hij ojc
ojo Doodig
noodig hehbe, om dezen waarlijk ko
ko-•
•t>, lossalen arbeid zoo te volwoijen
Is hij deDzelven
CD vertrouvoltooijen ••
, .ls
denze!ven begonnen heeft, en
" wen, dat belangrijkheid van inllOud, gevoegd bij dc
de goede typographisehe uit.
" voering, welke den uitgever tot eere verstrekt, en bern
hem de aanmoediging, welke
" zijne onderneming aanvankelijk :;enoot
Genoot en voortdurend geniet, doet verdienen,
" dit werk onder die \Voordcnboc1.cn
\\Yoordcnboclrcn een'
ecn' ondcrsc!lcidenden
ondcrsc!lcidendcn rang zal aanwijzen.
" waarvan men met D'ALUJBERT
D'ALUJBBRT hn verklarcn,
verklaren, dat er
cr de uitbreiding van alge.
alge"n meene kundigheden in de l'Ilaa:schappij
l'IIaa:schappij ecne
eene vrucht. van is."

In den Recensent .ook der Recensenten vindt men in
het 13, 14lIJ.
;n net
en 15 deel,
beoordee!il1g; en in het Algemeen MaMa.
dee!, mede eene gunstige beoordee!ing;
gazijn van OnderwUs
OnderwU s en Opvoeding, 5 deel,
dOflr'J'an gezegd:
dee!, wordt daflr'J'on
n"lVlet
1\'1et genoegen zagen wij, in het aanzienlijk vervolg der intcekcnliJst
intcckenIiJsc op dit
.. onschatbaar werk, voor dit deel geplaatst, niet
belang.
riiet alleen
a11een dè toeriemende belang_
steUi"g in hetzelve, in het algemeen, maar vooral bjj
bij de. onderwijzers der jeugd
" ste:Ung
"in
..
in het bijzonder, daar wij on8 hierdoor vleijen , door onze
Onze aanbeveling der beide
"vor(gc
voortreffelij •
"vor(ge deelen, ?lede iets tot het weI
wel gelukkec.,
gelllkke~, van dezen w.,r1ljk
waorIijk voortreffelij., ken arbeid te hebben bijgedragen. - l\1et
uu, na
Met genoegen kunnen wij ook nu,
..
het doorloopen van dit stuk,
"het
stnk, zeggen, dat het werk zijnen roem volhoudt, en
" zelfs in onderscheidene opzigteu,
opzigten, b. v. in het aardrijkskundige, nog vermeerderr.
"Wij he
rhalen dus onze aànprijzing, bijzonder ook aan de onderwijzers der
herhalen
.,
0' jeugd, voor wie het een wezenlijke schat is. en door de langzame
longzame uitgave toch niet
" te kostbaar wordt, en wenschen den
..
dcn verz~mebar en uitgever alle aanmoediging."

J. T. Bergn1f1n,
Bergmnn, handwoordcnboel:<
handwoordenboel:ç der Grieksche taal. ten dienste
der Scholen, 2 dcelen,
deel en , 18z2
1822 en 1822.
Priesemtl1l,
N;!derdulLs<.:h - T.atijnsch
Latijnsch woordenboek, .22 dee..
Friesemtl1l, nieuw N;!derdnlLsch
deeJen. Dit woordenboek maakt met dat van .Il1ngSt oen schoon gege-len.
hecl
heel uit, en beide zijn onmisbnar
onmisbaar voor de studercnde
studerende Jeugd.
Jungst, Lexicon Latino-Belgicum ex majoiÏ Schelleriano aIiisque
concractum in tlSum
contraccum
usum studiosne juventutis. Met eene· voorrede van
professor H. Bosschn.·
Bosschl1.·
Neues deutsch.holländisches
Handwärcerdeutsch-holländisches Hnd
und holIändisch-deutsches Handwörterbuch,.2
buch, 2 TheiIe, 3te umgearbeitete und verbesserte Auflage, 1823.
Yosmaer, Apothe~e-rs
Apothe~ers IVoordenb.,
Woordellb., of uitvoerig zamenstel der Apowetenschappen. ia eene
thekerkunst,
thekerkullst, en daartoe voorbereidende wetenschappen,
Alphabetische orde, 1ste
Iste deel.
De beoordeeling hiervfln in..
iT! het XP deel ,'an den Recensent ook
der Recensemen,
Recensenten, No. 10, bladz. 466, l/Jidt
luidt a/dm:
a!dus:
" Niet tegenstaande wij ,·oortreffelijke
\'oortreffelijke verordeuingen,
verordeningen, het
he.t Apothekers wezen be.
be_
" tre/fende
treffende,, in ons vaderland bezitten, en het ook niet aan gelegenheid ontbreekt,
..
n vOor de kweekelingell,
kweekeJingen, om in hun vak onderwijs te bekomen, is het
bet maar al te
"waar, zegt de geleerde schrijver, dat de Apothekersstand , onder ons
ODS in de we.
"tenschappelijke beschaving
uaburige landen, verre ten achterea
ligt.
besebaving bij dien van naburige
achteren list.
,. De oorzaak hier.van zocht de schrijver, en dat zeer juist daarin, dat onze artse_
"nijmen3ers
n nijmen3ers de hulp
bu!p van vreem
vreemde
de talen mi;sen,
mi"en, en geene genoegzame gelegenheicl
gelegenheid
,. hebben,
missell,
bebben, om hunne
bunne wetenschap te onderhouden; dewijl zij een leesboek missen,
"waarin hun weetlust meer bevredigd wor.Jt,
wor.!t, dan in een beknopt handboek, dat,
"door meerdere uitvoerigheid, meer aanleiding g-eeft,
geeft, tot verder nadenken en on"derzoek. ""at
\\'at wij in onze taal ·vau
·van dien aard hebben, bepaalt zich doorgaans IOC
tOt
"de scheikunde. Deze overtuiging heeft VOSMAER
VOSI\IAER dan ook aangezet tOt het ver_
"vaardigen van een werk, hetwelk
betwelk zich over den geheel en omvang der Apothe.
Apothe ..
n kerkunst
..
kerl.:unst en daartoe betrekking hebbende wetenschappen,
wetenlchappen, inzonderheid kruiclkando
kruicikBndo
..
en natuur- en scheikunde zoude uitstrekken. De hoofdafdeelingen, waaronder do
"en
..
worden. zijn: 1) GrondbegÏltselen
Grondbegillselen
" te behandelende onderwerpen gerangschikt worden,
.. der Natuurlijke Historie, voornalDelijk
yoornalDelijk der Kruidkunde, maar ook der DierelI eo
en

.,
.~ Delfltof1taade,
D~lfnon:Qnde, 900rts
\,oorts der NataarNatntlr. en
In ScheilruDJe.
ScheikuaJe, der WareD1roDde
Warenkan<fi! en derApo.
derApo •
_. thekerkunst. 2) Verkloring
ia dio
die Welel!Vel'klaring der Kunstspraak en
eD der Kuastwoorden, in
wetelr'
••
"Ichappeu eu
"Ichappen
ell kuusten
kunsten gebruikelijk. Û
3) Beschrijviug der Geneesmiddelca.
Geneesmiddelen, NatuurlijkCl
Natuurlijks
..
0' Historie, Natuur- en
eD Scheikundige beschenwing
bcschenwing van dezelve.
dezeI •• , met toepauing
toepa.. ing op
.,
de Apotbekerkua.t.
"de
Apothekerkunlt. 4) Beschrijving der voornaamste
vOOrnaamste Scheikundige ea Pbarmaccu_
Pharmaceq~
ft tische Werktuigen.
f.
Y"erktaigeu, door afueeldingen
afl>eeldingeu van
vaa de minst
miust bekcnde opgeheldert.
"D~ redenen,
die VOS!\UER
heb.
redeuen, dIe
VOS>IAER in de Voorrede opgeeft, welke hem hepaald
bepaald hebIJ
bea bij de bearbeiding van ziju wer~,
"ben
wel'~, den vurm
vvr14 van een Woordenboek of eenll
eenCl
.1 Alph.betiscbe
Recenlent
.\
Alphabetische orde, bO"clI
bo\'eu ecne Systematiuhe
Sysumaliuh, te kiezen.
kiezen t keurt de Recenleac
"geenszins
ot geellszins af; hij viudt
vinde in deze!ve,
deze~ve, integendeel.
integendeel, bij den tegenwoordigen toetoe.
..
IJ stand del' wetenschap, en voor het publiek, voor lIetwelk
hetwelk het
bet boek voorname.
vooroame ..
"lijk geschreven
gelchreven wordt, zeer juist gekozer.,
gckozer., en zal deze "arm,
vorm, nUr
naar ani
on' oordeel •0
.. het meelte
meeste nUt stichten. Dit zij geu(,~g
geu"~g om dell
den luer
lezer eenigzin.
eeuigzin. met
mot het plan vaD
vaQ
"bee
be kend ce
mak~ n •
..
bet werk bekend
te mak~n.
ft Wat de nitvoerin!:
nitvoerin:; betreft, de Recensent
Reecasent ~an
~all nice
niet anders dan cr de beste getuigetai ..
••
"genissen
al. dit deel aangaat, echter geenszins twijfe"geniSien vail
val. gevelI,
geveu, voor zoo veel alt
,.lende,
•• Iende, dat de ge!eerde
ge~eerde en vlijtige Vos>rAEp.
VOSMAEr. op denzelfdea
denzc\fden voet voorrgoande,
voof!g~ande, niet
niec
..
besteden,, om hetaelve
hetzelve teil einde te brengen, waardoor hij zich
" minder moeite zal belteden
h zch·en
zelvea roem verwerven, en zich bij zijne landgenootea
landgenooten boogst verdienstelijk makea
maken
..
bet aanvullen van eene
cene gaping ill
Literatuur•
tt ial,
zal, door het
Ïll onZe
onze Pharmaclllt;"h,
Phartaac",tisch, Lit,,.atSlSlr
.. De Reeensene
Recénsent houdt
hou de zich overreed,
overreed. dat vitters mogelijk op den vorm of op do
dos
" extensie van het
bet werk aaamerkingen
aanmerkingen zulloa kunnea
kunnen maken; zij zullen waarschijnlijk
IJ
Ot beri.pen, dat·
dat' het
bet eene artikel naar
nilar bun oordeel te breedvoerig, terwijl het
bee ant.
.. dere te kort Is. l\h:ir
l\la:ir dit zijn aanmerkingen van
vaa geene waarde, en zullen cr al
al-..
11 tijd bij werken van dien aard en vorm, ook bij de
dc volkomenste in hunne soort
"t!jd
loort
..
nog kunnen gemaakt
gemaake worden. Klaarheid. gcpaard
"nog
gepaard met juiitbeid
juiitheid van uitdrukking
uitdrukking,0
"en aanbaling
aanhaling van
\"an het nieuwste en beite,
beste, dat latere
btere ontdekkingen in de NatuurNatuur-,t
Kruiu- en icheikunde
5cheiknnde opgeleverd
opgelevfrd hebben
hebben.t zijn de hoofdtrekken
boofdtrekken v.n
eerltel
" Kruid'
nn dit eerstCl
..
u déeJ;
deel; hetwelk de ..of eerste letten U"
Van hbç,
.. .hlpbabcth
l\lpbabetb bevat. Uitlatingen van be.
be".Iangrij1re.
ea kunnen
kunaen gemakkelijk_
,~Iangrijke. artikell
attikelt ziin .lOg
nou Jl.oeensent
Reeenseat niet voorgekomen, en
gemakkelijk.
,.
J' zoo dezelve zich vinden
vil1dan mogten,
mogten. in een aader
nader bijvoegsel nog nageleverd wor..
tt den. liartelijk
Hartelijk wenschen wij, dat het
bet den
dca geleerden .cbrijver
scbrijver Docb
noch aan
ua lnlt,
lust •
..
"nocb
nocb ..aaa
an gezondbeid
gezondheid ontbreken
ontbrekeu moge. om dit
die even nuttig al.
als belangrijk werk.
werk,
Ol betwelk
beurelk wij ."ea
e"en loorrijk
loerrijk voor Geneu_
Geneu. en
cn Heelkundigen
Heelkundigea ais
als voo.
voor Amenijmenger.
IJ boudcu, ten einde te brengen,
ea Uitgever de uoodige
noodige OD'
00'
Ot
brengen. waartoe de Schrijver Cu
Ol
u der.teuning
dersteuning van het publiek mogen ondervinden."
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drukl
VOSM
VOSMAElt,
.... Ell, Apothekers Woordenboek aldus uil:
uit:

aI,n
alç" over

Het doel van
Hee
vaD den verdienstelijken
verdienslelijken schrijver
scbrijver van dit Woordenboek i.
il voorzeker
algemeen bekend, zoo dat wij den aard
lard en den inhoud van hee
het voor on.
ons liggen do
,Igemeeu
"erk,
werk. Diet
uiet behoeven kenbaar te maken. Wij vergenoegen oas
ons derhalve met te zer
zegJlCn,
dae het
bee eerste deel vaa dit belangrijke werk volkomen aan onze verwachting
ttea. dit
voldoet. Reed. kenden
kendeu wij den
deD Icbrijver
Ichrijver lIJ
al~ iemand.
iemand, die eene zeer eenvoadige.
eenvoudige.
voldoee.
bekuopte
voordr~gl be7.it,
be?it, en ook die
dit W'uordcnboek
Vvoordenboek le,·ere
le\'ert daarvan
d .. rvlll
bekllopte en duidelijke voordrlgt
.en nieuw bewijs op. In het bijzonder meenen wij onder deszelf.
deszclfs goede hoedlnig_
hoedaaig.
een
opnoelDen. dot van iedere zaak de belangrijkste
I:eden te moeeen
moeten opnoemen,
belangrijklte eigenscbappen
eigenschappen worwor~
den
lIen opgenoemd, zonder daarbij om Ie
te halen, hetgeen
betgeen van minder be'ang
belang i., eQ
eD
dat de .cbrijver ia een
eea tijd,
tijd. waorin
waarin de Scheid kunde zulke veranderingen beeft on"
ondergaan en nog ondetgaat,
ondergaat, yaa
yan alle ontdekkingen
olltdekkingen spreekt.
spreeke, maar ook aiet
niee meer op
op...
aoemt,
Boeme. dan
dau hetgeen op goede gronden
grOnden steunt,
steune, en al%oo d"or
d'lOr eene wijze keuze, zich
2iicb
."
,11 een
eeD natuuronderzoeker,
natauronderzoeker, met een zeer goed oordeel begaard
begaafd,, doet kennen enz. enz.
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vlln
Men zie tie
de heoortleelil1g
heoordeelil1g tlaarvI1IZ
daarvtm ;11
;,Z tien
den Letterbode
Letcerbode,, No,
No. I , van
Mn 3 Januarii
ontler anderen ge:aegd
gezegd wordt
Ikn
January' tIezes
dezes jtltlrs,
jaars, waarin onder
wordl.·,.
die Woordenboek der aandacbt
aandacbe v.n
van allen.
aUen, die de Engebche
Engeltche rut
taal
"IJ Wij bevelen dit
,.
beoefeaen, of willen aanleeren
bee ook 00l
" beoefenen,
.aaleer~u., met volle ruimee aan,
aau. waarop het
DOl
.~ deazelf.
eeneu lIIatigen
Ian.
deuelf. netten druk ea goede uitvoeriag,
uit\'oering, gepaard lDet
met eenea
matigen prij., aant
oti spraak
spraalt heefr.
beeft. Acbteraan
Achteraan vÎllde
vindt men aog
nog eene lijn der Engelsche eige,i
cigeli nlmen
namen eQ
CD
., VIII
..
VIJl do Engolscbe
EngeIscbe onre,clmatiro
oDregelmacip lfcrkwoordca,
welkwoordeli , die beide
beid~ bij do
cia leer&icriaea
Jeergicriaea
"n IIIlIcI
IIIlIeti ,"'kOlt
,"",0111 zijn."
zijlt."

